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The aim of this study was to examine how young employees working at a housing 
unit for unaccompanied refugee minors experience that the relation to their clients 
and colleagues is affected by their age and gender. We found the intersectional 
perspective to be a useful theory for our analysis as well as the concept of age-
coding and age-categorization.The study was based on qualitative interviews with 
eight employees in the age of 21-25 years. The group of respondents consisted of 
four men and four women. Five useful themes were identified in the answers 
given by the respondents. Researchers suggests that the symbolic value of age 
should be analyzed in comparison to the significance that is attributed to gender, 
by which biological attestations are seen in relation to some specific qualities. The 
respondents experienced their age to procure advantage in the relation to the 
young refugees but became a disadvantage when combined with their gender. 
This study contributes to the discussion about the social workers characteristics in 
relation to their clients. 
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Vi vill börja med att ägna ett stort tack till vår handledare Tove Harnett som varit 

tillgänglig och hjälpsam även under helger och soliga dagar och som med sin 

positiva inställning och stora engagemang väglett oss i skrivandet. Vi vill även 

tacka familj, arbetskollegor och vänner som stöttat och stått ut med oss under 

denna stressiga period, men även till våra respondenter som gjort denna studie 

möjlig att utföra. Sist men inte minst vill vi tacka våra chefer som beviljat oss 

tjänstledigt för att kunna slutföra uppsatsen. 
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1 Inledning	
	
År 2015 ansökte 35,369 ensamkommande barn asyl i Sverige. Nästkommande år 

var antalet 2199 barn. En tredjedel av dessa barn kom från Afghanistan och 

resterande kom från Somalia, Syrien, Marocko, Etiopien och Albanien. De allra 

flesta asylsökande barn var pojkar i åldrarna 13-17 år (Migrationsinfo, 2017). 

Majoriteten av dessa barn placerades i HVB runt om i landet. I samband med den 

ökade flyktingströmmen fick kommunerna öppna upp flera HVB och hade som 

krav från IVO att ha boendet bemannat dygnet runt, vilket ledde till att personal 

fick tillsättas omgående utan krav på utbildning, ålder eller arbetslivserfarenhet 

(Naskret, 2016). Detta resulterade i att många unga arbetssökande anställdes.  
  

Att jobba med unga och barn kan vara utmanande och i synnerhet om man själv är 

ung. Enligt en statistik utförd av Statistikcentralen (2014) kan man utläsa att lika 

många unga som äldre arbetstagare upplever att de särbehandlas på grund av 

deras ålder. Trots en jämlik statistik så pratas det för det mesta om äldres ojämlika 

förhållanden på arbetsmarknaden vilket indikerar på att ungas ojämlika 

förhållanden inte problematiseras i lika stor utsträckning som särbehandling av 

äldre. Människor åldras och skiftar därmed åldersposition kontinuerligt vilket kan 

leda till att särbehandlingen av yngre i vardagsföreteelser riskerar att betraktas 

som mindre problematiska än vad särbehandling grundade i tillhörighet till andra 

kategorier anses vara (Krekula, Närvänen & Näsman, 2007). Unga 

yrkesverksamma är ofta marginaliserade från arbetsmarknaden och därmed i 

mindre utsträckning integrerade i det aktiva samhällslivet som ofta förknippas 

med hög status. Vuxenlivsfasen kan följaktligen ses som en privilegierad, 

ideologiskt dominerande livsfas. Unga utesluts exempelvis från 

arbetsmarknaden och sociala försäkringar endast på grund av deras unga ålder 

vilket visar på en så kallad institutionaliserad ålderism (Närvänen, 2009. jfr 

Närvänen & Näsman 2007). 
  

Som yrkesverksamma på HVB för ensamkommande flyktingbarn har vi en 

medvetenhet om att en attityd kring unga yrkesverksamma förekommer i socialt 

arbete. Denna studie undersöker hur detta tar sig uttryck utifrån just de unga 
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yrkesverksammas upplevelser. Vårt intresse för detta ämne växte ytterligare när vi 

som socionomstudenter skulle ut på vår verksamhetsförlagda praktik under förra 

terminen och upplevde att vår ålder blev ett hinder. De praktikplatser vi önskade 

efterfrågade en äldre målgrupp medan andra arbetsplatser inte specificerade 

åldersvillkor överhuvudtaget. Socialarbetare är en profession som möter klienter i 

alla åldrar, från små barn till äldre, men trots detta är socialarbetarens egen ålder i 

relation till klienter ett obeforskat fält. 
  

För att nyansera diskussionen är det även av betydelse att problematisera ålder i 

förhållande till kön då människobehandlande organisationer för det mesta är 

kvinnodominerade. Att problematisera och undersöka kontexter i vilka kvinnor 

förekommer i så stor utsträckning är således relevant. Så vart placerar sig denna 

studie i det aktuella kunskapsläget om just kön i socialt arbete? DO (2017) skriver 

om diskriminering av kvinnor på arbetsplatser samt att unga kvinnor kan uppleva 

andra erfarenheter av diskriminering än äldre kvinnor, vilket visar på behovet av 

att uppmärksamma och problematisera kön i förhållande till ålder. Det rådande 

könsmaktsystemet ger kvinnor och män olika privilegier och förutsättningar, 

något vi ämnar undersöka hur det tar sig i uttryck i förhållande till arbetet på HVB 

för ensamkommande (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Utifrån våra egna 

upplevelser av att jobba inom en HVB verksamhet så får männen i vår 

personalstyrka auktoritet av den enkla anledningen att de är män och har en 

samhörighet med ungdomarna, något som vi kvinnor i en verksamhet där 

målgruppen utgörs av endast unga män får kämpa med.  
  

Medan kategoriseringar som grundas på kön, etnicitet och klass fått stort utrymme 

inom intersektionella analyser, så har kategoriseringar baserade på ålder fått 

mindre uppmärksamhet. Interaktionen mellan kön och ålder har främst 

problematiserats inom socialgerontologin, där man beskrivit dessa kategorier som 

extra utsatta då fördomar och diskriminering blir värre när flera underordningar 

kombineras. Kön samspelar med de föränderliga ålderspositionerna som individen 

genomgår under livsloppet och denna kan se olika ut för män och kvinnor 

(Krekula, Närvänen och Näsman, 2007). Normer kring ålder är därmed kopplade 

till föreställningar om kön vilket i vår mening gör denna diskussion väldigt 

intressant utifrån ett intersektionellt perspektiv.  
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1.2	Syfte	
	
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur unga yrkesverksamma upplever att 

deras ålder och kön tar sig i uttryck i arbetet med ensamkommande flyktingbarn 

på HVB.  
 

1.3	Frågeställningar	
	
Hur upplever unga yrkesverksamma på HVB att deras relationer på/inom 

arbetsplatsen påverkas av deras ålder och kön? 

 

Vilka förväntningar kopplade till ålder och kön upplever de yrkesverksamma att 

det finns på arbetsplatsen? 

 

Hur kan de yrkesverksammas upplevelse av relationerna förstås utifrån ett 

intersektionellt perspektiv? 
 

1.4	Disposition		
	
Uppsatsen inleds med ett avsnitt ägnat åt att introducera läsaren till det studerade 

problemområdet. I nästkommande kapitel definieras centrala och återkommande 

begrepp för läsare som inte är bekanta med HVB- verksamheten. Därefter 

kommer de utvalda teoretiska utgångspunkterna att presenteras ihop med en 

redogörelse för dess relevans för studien. För att få en inblick i kunskapsläget 

kommer ett avsnitt ägnat åt att redogöra för tidigare forskning kring ämnet. I vårt 

metodavsnitt kommer läsaren att få insyn i hur vi gått tillväga för att samla in vår 

empiri och vilka utmaningar vi stött på. Vidare kommer vårt resultat att 

presenteras i form av citat från de förda intervjuerna kopplade till tidigare 

forskning och teori/begrepp. Uppsatsen avslutas med en diskussion för att knyta 

ihop texten och besvara studiens frågeställningar. 
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1.5	Begreppsdefinitioner	
1.5.1	Ensamkommande	flyktingbarn	
	
Barn och ungdomar under 18 år som kommer till ett land utan föräldrar eller 

annan vårdnadshavare för att ansöka om asyl kallas för ensamkommande barn. 

(Migrationsinfo, 2017)	

1.5.2 HVB	för	ensamkommande	flyktingbarn	
HVB står för hem för vård eller boende som är en verksamhet inom socialtjänsten 

som tar emot personer för vård eller behandling. En av målgrupperna på ett HVB 

är ensamkommande flyktingbarn och då är syftet att ge dessa barn omvårdnad, 

stöd och fostran (IVO, 2017) 
 

1.6	Avgränsningar	
	
Vi har valt att utföra vår studie på respondenter under 25 år då vissa kommuner 

använder denna ålder som lägsta ålder i sina rekryteringsprocesser. Parametrar 

såsom klass, etnicitet och sexuell läggning inom det intersektionella perspektivet 

hade fördjupat vår diskussion ytterligare, dock valde vi att som första steg 

utveckla vår kunskap inom området utifrån att endast fokusera på kön och ålder. 

Detta även med tidsramen i åtanke. Ännu en avgränsning är att vi förhållit oss till 

en och samma kommun då vi har kontakter i den berörda kommunen samt att vårt 

intresse inte varit att jämföra de anställdas upplevelser i olika kommuner, utan 

fokus har varit på unga anställdas upplevelser och beskrivningar oberoende av den 

geografiska miljön. Därför har intervjuer med respondenter anställda i olika 

kommuner inte ansetts vara relevant eller avgörande för vår studie. 
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2 Teoretiska	utgångspunkter	
	
	
Denna studie avser att undersöka hur unga yrkesverksamma upplever att deras 

ålder och kön tar sig i uttryck i arbetet med ensamkommande flyktingbarn på 

HVB. För att möjliggöra en analys av detta fenomen har ett intersektionellt 

perspektiv i första hand valts ut. Det valda perspektivet ämnar spåra och förklara 

eventuella interaktioner mellan kategorierna ålder och kön i syfte att uppnå 

studiens syfte. Begreppen kategoriseringar, ålderskategorisering samt 

ålderskodning har vi funnit användbara och kommer att vara centrala begrepp 

genomgående i analysen av resultatet.  
 

2.1	Intersektionalitet	
	
Begreppet Intersektionalitet härstammar från feministiska diskussioner under sena 

1900-talet och kommer från det engelska ordet intersection som betyder 

“korsning” eller “skärningspunkt”. Begreppet utvecklades som ett resultat av 

färgade kvinnors kritik av hur vita medelklasskvinnor som benämnde sig själva 

som feminister utgick från att deras erfarenheter av förtryck kunde omfatta alla 

kvinnor (Mattsson, 2016). Det finns inte en enda typ av kvinna hävdade man utan 

kategorin “kvinna” bör tolkas på flera sätt. Intersektionalitet går ut på att göra en 

djup analys av maktstrukturer i samhället. Perspektivet öppnar upp för en 

förståelse för hur ojämlikhet skapas mellan och inom olika grupper genom att 

åskådliggöra det som sker i skärningspunkten mellan olika strukturer och 

kategorier. Ett exempel är ojämlikheten mellan män och kvinnor eller äldre och 

unga. Olikheter mellan kategorierna, exempelvis mellan män-kvinnor, 

homosexuella- heterosexuella och unga- gamla, återspeglas följaktligen i 

ojämlikheter i förmåner mellan individer i samhället. De centrala kategorierna för 

analysen är kön, sexualitet, klass, ålder och etnicitet och dessa bör inte ses som 

separata från varandra utan som interagerande och som grunden för skapandet av 

över- och underordning. Aktuellt för denna studie är de kategoriella motsatsparen 

“man- kvinna” och “ung - gammal”. En intersektionell analys belyser, som 

tidigare nämnt, de rådande maktstrukturerna i samhället och pekar på vem som 
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står högst i makthierarkin och därmed vem som har tillgång till olika positioner i 

samhället. Ett exempel på en maktstruktur i samhället är könsordningen mellan 

män och kvinnor där man bland annat förväntas uppträda enligt normen för vad 

som är maskulint/feminint för att passa in (ibid).  
 

2.1.1	Kategoriseringar	inom	intersektionalitet	
	
Begreppet intersektionalitet kom att bli ett verktyg för att förklara specifika 

situationer av förtryck som uppstår i intersektionen för olika socialt konstruerade 

kategorier som i sin tur är rangordnade i hierarkier i samhället. Begreppet öppnar 

upp för en förståelse för att en individ inte bara har ett kön utan också en etnicitet, 

en ålder, sexuella preferenser och så vidare och att dessa positioner inte är 

isolerade från varandra (Mattsson, 2016). Individer tillhör flera olika kategorier 

samtidigt, som är sammanfogade med varandra genom en dynamisk interaktion 

(Lykke, 2003). Det intersektionella perspektivet kan konkret handla om att 

synliggöra hur en individs etniska tillhörighet eller kön ger individen andra 

förutsättningar och möjligheter än individer av annan etnisk tillhörighet eller kön 

men med samma sexuella preferenser. Det intersektionella perspektivet kan 

därmed bevisa att kombinationen av dessa kategorier kan leda till sämre 

förutsättningar för vissa individer. Kön, klass, etnicitet och sexualitet är de 

centrala kategorierna inom den intersektionella analysen (Mattsson, 2016). Även 

ålder är en kategori inom det intersektionella perspektivet och kan vara en grund 

för maktrelationer, men är inte lika omtalat som de ovanstående kategorierna 

(Krekula, Närvänen & Näsman, 2007). Viktigt att klargöra är att det inte finns 

några maktsymmetrier som är viktigare än andra (Lykke, 2003). Det finns snarare 

kategorier som vi alla berörs av och har en relation till som därmed kommit att bli 

mer grundläggande och centrala (Mattsson, 2016).  

 

2.1.2	Begrepp:	Ålderskategorisering	
	
Ålder kan som tidigare nämnt ses som en grund för social kategorisering likt kön, 

sexualitet och etnicitet. På samma sätt som man talar om en könsordning som 

konstrueras genom att kategorisera och fördela individer efter föreställningar om 



	 11	
	

kön, kategoriseras individer efter föreställningar om ålder. Ålder är med andra 

ord, likt kön, en indelningsgrund i syfte att skapa begriplighet och ordning i 

samhället. Ålder görs i vardagliga företeelser och anses därför ha en social 

innebörd utöver den kronologiska innebörden och bör därför förklaras 

kontextuellt. Ålder kan därmed beskrivas som ett komplext fenomen (Närvänen, 

2009). Ålder som indelningsgrund leder till uppkomsten av sociala 

kategoriseringar utifrån en specifik kronologisk ålder, exempelvis 50-åringar och 

20- åringar, vilket i sin tur leder till inkludering eller exkludering av individer i 

förhållande till föreställningar om dessa sociala kategoriseringar. Med andra ord 

sker det en kategorisering mellan “vi” och “dem” beroende på likheter och 

skillnader och på föreställningar om vad ålderdom innebär. Denna process av 

gränsdragningar och sociala klassificeringar sker kontinuerligt i samhället och kan 

ha både positiva som negativa konsekvenser för individer. Närvänen (2009) 

skriver att det vid kategoriseringar sker en “...stereotypering av egenskaper som 

anses känneteckna dem som tillskrivs medlemskap eller tillhörighet i en social 

kategori.” (ibid, 2009, s.27). Exempelvis kan en specifik kronologisk ålder leda 

till vissa rättigheter och skyldigheter eller inneslutning och uteslutning från en 

gemenskap. 
 

2.1.3	Begrepp:	Ålderskodning	
	
Begreppet ålderskodning hjälper oss att spåra hur kronologisk ålder 

institutionaliserats i flera sociala sammanhang såsom i lagar, arbetsmarknadens 

och arbetsplatsers organisering eller helt enkelt människors hantering av 

vardagliga företeelser.  
 

“....it should be understood as referring to practices of distinction that are based on and preserve 

representations of actions, phenomena, and characteristics as associated with and applicable to 

demarcated ages”  

(Krekula, 2009:7) 

 

Syftet med begreppet ålderskodning är att synliggöra hur en individs sociala ålder 

kan ligga till grund för hur man bedömer en handling och vidare hur dessa 

föreställningar påverkar dem som utsätts för dem (Krekula, 2010). 
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Ålderskodningar kan vara normskapande och legitimitetsskapande och används 

som verktyg i mänsklig interaktion. Begreppets omfattande tillämpningsområden 

innebär att det ska förstås som ett verktyg för att analysera åldersrelationer i 

allmänhet. Ålderskodningar är kontextbundna och kan skapa tillgångar och 

begränsningar. Ålderskodningar är sålunda beroende av sammanhanget de 

används i exempelvis kan föreställningar om att yngre är nytänkande och 

motiverade till att arbeta leda till en anställning och likaså kan föreställningar om 

äldre som långsamma och sjuka leda till begränsningar i de äldres handlingsfrihet 

och valmöjligheter (ibid). 
 

2.2	Relevans	för	studien	
	
För att möjliggöra en analys med hjälp av det intersektionella perspektivet i 

förhållande till studiens tänkta omfattning kommer studien endast att avgränsas 

till interaktionen mellan kategorierna kön och ålder. Dessa kategorier används i 

vårt syfte för att undersöka hur unga yrkesverksamma upplever relationerna med 

kollegor och klienterna. Andra kategorier som ligger till grund för 

maktsymmetrier såsom sexualitet, etnicitet och klass exkluderas endast då de ej är 

relevanta i förhållande till studiens syfte. Lykke (2003) skriver att “in/ 

exklusionerna av analytiska axlar måste företagas medvetet och välavvägt i 

förhållande till analysens kontext.” (ibid, s.53). Slutligen anser vi att det 

intersektionella perspektivet har hög relevans för vår studie, då socialt arbete 

påverkas av de olika maktstrukturerna i samhället, även begreppet ålderskodning 

och ålderskategori är relevant att använda då det kommer hjälpa oss att få en 

förståelse samt att kritiskt granska hur ålder “görs” och hur föreställningar om 

ålder upprätthålls och ligger till grund för särbehandling av individer i olika 

ålderspositioner - i det här fallet av unga. 
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3 Tidigare	forskning	
	

3.1	Redogörelse	av	sökning	

		
Tidigare forskning har fokuserat mycket på hur äldre diskrimineras i olika 

sammanhang. Vi har till största del funnit forskning om äldres diskriminering i 

arbetslivet, men tidigare forskning kring ungas förhållanden ute på 

arbetsmarknaden tycks vara försummad. De studier vi funnit, trots utförliga 

sökningar, berör främst yrkesområden som inte ingår i det sociala arbetets 

verksamhetsfält. Efter flertalet sökningar och vid användning av flertalet olika 

sökord kunde vi konstatera att forskning kring betydelsen av socialarbetares ålder 

i mötet med yrkesfältet är relativt outforskat. I sökandet efter tidigare forskning 

har vi använt oss utav sökningsmotorera LUB- search, Diva- portalen och Google 

scholar. Vi har använt oss utav både svenska och engelska sökord såsom ålder i 

socialt arbete, ålder, ålderism, ageism, intersection between age and gender, kön i 

socialt arbete, könskategorisering, ålderskodning, age-coding, unga arbetstagare, 

socialt arbete, social work, age, young social worker. Vi har vidare tagit hjälp av 

referenslistor ur andra studenters uppsatser och därifrån sökt oss vidare till 

forskning och litteratur vi ansett vara relevant för vår egen uppsats. Så småningom 

upptäckte vi att samma uppsatser och artiklar började dyka upp vid användning av 

de olika sökorden och kombinationer av dem, vilket vi tolkade som att vi 

utforskat stora delar av den tidigare forskning som finns och var redo att börja 

sammanställa. Vi har fått lägga mycket tid på läsning samt att vi fått sålla bort 

mycket av den litteratur vi funnit genom databaserna. Trots avsaknad av forskning 

och studier gjorda på den verksamhet vi valt att undersöka så har vi fått 

användning av somliga undersökningar gjorda på andra yrkeskategorier då vårt 

huvudsakliga syfte är att problematisera ålder och kön, något som är aktuellt även 

i andra verksamheter. Denna avsaknad av publicerad forskning inom det sociala 

arbetets yrkesfält har dessutom lett till att upplevelsen av behovet att utforska den 

utvalda verksamheten ökat. 
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Under sökningen av vår tidigare forskning upptäckte vi relativt snabbt att vi inte 

är de första studenterna som intresserat sig för fenomenet ålder i socialt arbete. En 

C-uppsats skriven av studenter från Stockholms universitet belyser fenomenet 

utifrån liknande utgångspunkt då den syftar åt att”undersöka hur unga 

nyutexaminerade socionomer ser på sin yrkesroll utifrån sin ålder och 

yrkeserfarenhet, hur de upplever relationen till klienter och kollegor samt hur 

dessa upplevelser påverkar hur de hanterar sin yrkesroll” (Bergström & Karlsson, 

2008, s.6). Denna studie har dock, till skillnad från vår undersökning, fokuserat på 

upplevelser av bemötande utifrån faktum att respondenterna är nyexaminerade 

och inte i huvudsak utifrån respondenternas ålder eller kön. Respondenterna i 

deras undersökning upplever att det finns förväntningar från omvärlden när det 

gäller ålder. Resultatet visar på att respondenterna upplever att ålder på 

arbetsplatser har en betydelse i relationerna, exempelvis genom att yngre personal 

har lättare för att knyta an till unga klienter och att de upplever sig kunna bidra 

med innovationer (ibid).  
 

3.2	Ålder-	en	grund	för	maktutövning	
	
Maktordningar och föreställningar om ålder kan leda till åldersdiskrimineringar i 

samhället, (DO, 2011). Unga förknippas ofta med ökat engagemang, hängivenhet 

och att det ska vara hårt arbetande till skillnad från de äldre som förknippas med 

svårigheter med inlärning, avsaknad av energi och flexibilitet skriver författarna 

Shah och Kleiner (2005) som studerat åldersdiskriminering mot äldre och lagarna 

kring åldersdiskriminering på arbetsplatser. Författarna skriver att 

åldersdiskriminering är ett vanligt förekommande fenomen inom alla yrkesfält 

och professioner världen runt. Författarna menar på att unga anställda upplever 

sig inte ha mycket gemensamt med de “äldre anställda” och att arbetsgivare ofta 

anställer individer som ser ut som de själva och tillhör samma åldersgrupp. 

Författarna hävdar även att det är mindre vanligt förekommande att unga anställda 

blir befordrade till skillnad från äldre kollegor (ibid). I en rapport sammanställd av 

DO (2011) skriver de att förväntningar om att individen har olika rättigheter vid 

olika tidpunkter i livet leder till åldersdiskriminering. Genom intervjuer med 4 

fokusgrupper bestående av yrkesverksamma, 14 kvinnor och 9 män i åldern 22-61 
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år, drar man slutsatsen att man i arbetslivet får vänta på vissa rättigheter. DO 

redovisar i sin rapport att informanterna upplevde av deras arbetsplatser 

organiserades utifrån uppfattningar om olika åldersgrupper. Beroende på vilken 

åldersgrupp de anställda tillhörde hade man olika arbetsuppgifter, något som har 

sitt ursprung i institutionalisering av ålderskodningar i samhället och som 

resulterar i ojämlikhetsskapande processer. DO skriver avslutningsvis att det 

saknas kunskap kring de sammanhang i vilka åldersgrupper särbehandlas och 

riskerar att diskrimineras (DO, 2011).  
 

I en studie utförd av Macdonald och Levy (2016) undersöks betydelsen av 

psykosociala faktorer såsom ålder, åldersidentitet, upplevd åldersdiskriminering 

och upplevelse av socialt stöd på arbetsplatsen, som kan påverka eller hindra ens 

känsla av arbetstillfredsställelse och motivation till arbetet. I studien deltog 800 

anställda, med olika befattningar och anställningsformer runt om i USA. 

Resultatet visar på att det finns ökande bekymmer kring hur uppfattningar och 

förväntningar på ålder påverkar organiseringen av arbetsplatser.  I resultatet finner 

man att unga anställda är i behov av lika mycket skydd mot diskriminering som 

äldre. Åldersdiskriminering förknippades med avsaknad av tillfredsställelse och 

tidiga uppsägningar hos både äldre och yngre anställda. Vidare skriver författaren 

att en ökad identifikation med ens åldersgrupp på ens arbetsplats och med ens roll 

som anställd förutspådde en ökad känsla av förverkligande och jobbengagemang. 

Författaren drar slutsatsen att känslan av en stark och positiv social identitet på en 

arbetsplats leder till beteenden som förstärker denna identitet såsom ökat 

engagemang, och anställda i alla åldrar kan motiveras till att bevisa att de är 

värdefulla arbetstagare för sina kollegor och för verksamheten, oberoende av ålder 

(ibid).    

 

3.3	Kön-	och	åldersstereotypiska	förväntningar	
på	socialarbetare	
	
I en australiensisk undersökning utförd av Camilleri och Gair (2003) har forskarna 

med hjälp av 9 självmordsbenägna respondenter i åldrarna 16-24, försökt förklara 

det “hjälpsökande beteendet “ hos individer som försökt begå självmord. Några 
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respondenter hävdade att lyhörda professionella vars inställning till ungdomens 

suicida beteende var äkta och genuin och som kunde liknas vid en kompisroll var 

att föredra. Respondenterna efterfrågade socialarbetare som kunde gå in i en 

kompisroll och författarna menar på att detta är lättare att uppnå som ung 

yrkesverksam och att det inte behöver ses som något negativt. Tvärtom föreslår 

författarna att socialt arbete med ungdomar skulle kunna gynnas av att relationer 

till klienter blir mer likt vänskapsrelationer (ibid). Ytterligare förutsättningar för 

relationskapandet med klienter kan vara de yrkesverksammas egna föreställningar 

och uppfattningar om manligt och kvinnligt. I en rapport av Claezon och Hilte 

(2005) redovisar författarna för en undersökning som gjorts på två 

ungdomsinstitutioner varav ena för pojkar och den andra för flickor. Författarna 

redogör för könsstereotypiska förhållningssätt bland de anställda på dessa 

institutioner och hur dessa kom att påverka deras föreställningar av ungdomarnas 

problematik och behov. I intervjuerna som genomfördes framkom det att de 

kvinnliga behandlarna uppfattades vara mer sensitiva, att de ofta fick hålla i vissa 

sorters samtal och att de symboliserade ett omsorgstänkande medan den manliga 

personalen beskrevs som mer förnuftiga och upprätthållare av institutionens 

regler. Kvinnorna reagerade mer känslomässigt på ungdomarnas negativa 

uttalande medan män hade, enligt respondenterna på pojk-institutionen, mer 

svårigheter i att visa svaghet inför varandra. Respondenterna från de båda 

institutionerna hävdar att det finns en könsspecifik arbetsdelning på respektive 

institution genom att tilldela olika arbetsuppgifter och makt till manlig respektive 

kvinnlig personal. Författarna menar att deras undersökning påtalar brist på 

forskning på könsperspektiv på ungdomsinstitutioner men även på andra viktiga 

aspekter i behandlingsarbetet med ungdomar såsom etnicitet, klass, sexualitet och 

andra kategoriseringar som kan vara av betydelse i mellanmänskliga relationer 

(ibid).  I artikeln kön och genus i samhället och i det sociala arbetet skriven av 

Tina Mattsson (2010) redovisar författaren för en undersökning utförd av 

forskaren i socialt arbete Gunbritt Sandström där föreställning om skillnader 

mellan manlig och kvinnlig personal låg till grund för utformningen av 

personalstyrkan på tre olika behandlingshem för ungdomar. Undersökningen visar 

på att kvinnor och män har olika roller i arbetet på behandlingshem, exempelvis 

att männen symboliserar trygghet och kvinnorna står för omhändertagandet. 
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Klimatet på hemmen ansågs bli bättre om personalen bestod av både män och 

kvinnor då männen och kvinnorna förväntades komplettera varandra i arbetet med 

deras olika egenskaper och ibland agera identifikationsobjekt för ungdomarna 

(Mattsson, 2010). Liknande resonemang om hur kön görs i organisationer finner 

vi i studien av Kristina Eriksson och Maria Eriksson (2002), syftet i deras studie 

är att synliggöra hur informanter från två professionella yrkesgrupper, läkare 

respektive familjerättssekreterare, “gör kön” när de talar om sig själva som 

professionella och om sina respektive professionella sammanhang. Författarna 

drar bland annat slutsatsen att kön görs relevant beroende på vilken aspekt av 

arbetet som står i fokus (Eriksson & Eriksson, 2002). 
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4 Metod	
	
	
I följande avsnitt kommer en introduktion av uppsatsen metod att presenteras följt 

av en diskussion om dess förtjänster och brister samt en diskussion kring 

begreppen reliabilitet och validitet. De överväganden som ligger till grund för val 

av respondenter kommer följaktligen att presenteras och avslutningsvis kommer 

en diskussion kring etiska överväganden att redogöras. För att tydliggöra varför vi 

valt en kvalitativ metod så kommer vi att presentera skillnaden mellan en 

kvalitativ och en kvantitativ metod. Bryman (2011) menar att inom den 

kvalitativa metoden så är utgångspunkten deltagarnas åsikter och uppfattningar 

och strävar efter att förstå deltagarnas föreställningar och upplevelser. Då syftet 

med vår studie att förstå unga verksammas upplevelser och beskrivningar kring 

ålderns påverkan inom HVB verksamheten så är den kvalitativa metoden mest 

lämpad (ibid). 
 

4.1	Arbetsfördelning	
	
Vår strategi med uppsatsskrivandet var att åstadkomma en så jämlik fördelning av 

arbetet som möjligt. Till en början satt vi mestadels tillsammans och bollade idéer 

för att sedan kunna fördela uppgifter och läsa på tidigare forskning på egen hand. 

Vi har följaktligen träffats och diskuterat materialet med varandra. Med hjälp av 

vår handledare och med undersökningens frågeställningar i åtanke utformade vi 

ett informationsblad att dela ut till våra respondenter och samtidigt utformade en 

intervjuguide med frågor riktade mot teman ålder och kön. När det gäller arbetet 

med empirin så valde vi att jämt fördela antal intervjuer mellan varandra och 

utföra dessa på egen hand. Transkriberingen gjordes även individuellt. Efter att ha 

sammanställt det insamlade materialet så har vi tillsammans analyserat och kodat 

empirin utefter lämpliga begrepp. Vi har följaktligen arbetat tillsammans med 

resterande delar av uppsatsen. 
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4.2	Urval	av	respondenter	
	
Vår ursprungliga tanke var att intervjua unga socionomer, men vi upptäckte 

snabbt att utbudet av unga socionomer inte fanns på HVB verksamheterna vi 

planerat att utgå ifrån och valde istället i samråd med vår handledare att bredda 

urvalet till att omfatta unga socialarbetare utan krav på utbildning, detta ledde till 

att vi fick revidera vårt syfte och frågeställningar. Undersökningens syfte blev 

istället att undersöka hur unga yrkesverksamma på HVB för ensamkommande 

upplever att deras ålder och kön tar sig i uttryck i mötet med kollegor och klienter. 

Bryman (2011) skriver om målstyrt urval vilket innebär att intervjuledaren väljer 

medvetet ut intervjupersoner som har en direkt koppling till de frågeställningar 

som utarbetats i studien (ibid). Som tidigare nämnt så är vi själva verksamma på 

HVB i den kommun vi valt att undersöka. Med de etiska principerna i åtanke 

valde vi att endast intervjua respondenter vi inte känner från andra boenden i 

kommunen, vilket inte har varit särskilt svårt då den aktuella kommunen 

disponerar över tio olika HVB. Vi har således valt att intervjua respondenter från 

boenden vi inte är verksamma på. Ytterligare ett kriterium vi valt att utgå ifrån i 

relation till syftet med undersökningen är att respondenterna ska vara under 25 år. 

Genom varandras kontakter inom verksamheten har vi hittat lämpliga 

respondenter för vår undersökning som vi därefter kontaktade genom arbetsmail. 

Vi valde att kontakta fyra manliga samt fyra kvinnliga respondenter då vi är 

intresserade av att undersöka om det finns skillnader i män respektive kvinnors 

upplevelse av att vara ung verksam på ett HVB. Inledningsvis hade vi problem 

med att hitta manliga respondenter då verksamheten är kvinnodominerad, därför 

valde vi att utgå från det som Bryman (2011) kallar för snöbollsmetoden vilket 

innebär att man tillfrågar några informanter om de kan hänvisa till fler i syfte att 

vidga antalet respondenter (ibid). Med hjälp av våra respondenter fick vi kontakt 

med en ung manlig vikarie som jobbar nattetid, vilket resulterade i att intervjun 

skedde sent på kvällen. Då en av de planerade respondenterna fick förhinder 

utnyttjade vi snöbollsmetoden ytterligare en gång och fick snabbt tag i en annan 

intervjuperson. 
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4.3	Utformning	av	intervjuguide		
För att uppnå syftet med undersökningen har kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer använts som metod för insamling av empiri. Kvalitativa 

semistrukturerade intervjuundersökningar är en vanligt förekommande metod för 

att samla in empiri inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Kvalitativ metod 

ägnar att komma åt det subjektiva, och därmed att gå på djupet med en 

frågeställning, något som en kvantitativ forskningsmetod inte skulle möjliggöra 

(Eliasson, 2013). Forskaren vill komma åt kunskap om respondenternas 

personliga och unika upplevelser utifrån respondenternas beskrivningar. I 

förhållande till syftet med undersökningen har en kvalitativ metod därför varit en 

självklarhet (ibid). Ytterligare en anledning till varför kvalitativ metod har valts ut 

med undersökningens syfte i åtanke beror på att fokus i kvalitativ metod ofta inte 

är att kunna generalisera vidare utanför en specifik grupp, unga yrkesverksamma, 

till skillnad från i kvantitativ metod där generaliseringar utifrån en mindre grupp 

är möjliga (ibid). Kvalitativ forskning syftar till att uppnå något slags 

allmängiltighet i resultaten, även om det inte innebär att resultaten generaliseras 

på det sätt som traditionellt sker inom kvantitativ forskning. Den teoretiska 

ansatsen vi valt att utgå ifrån i vår undersökning är intersektionalitet samt 

begreppen ålderskodning och ålderskategorisering. Vår teori mynnar ut i två 

huvudteman, kön och ålder och detta i förhållande till syfte och frågeställning. 

Dessa teman har legat till grund för konstruktionen av vår semistrukturerade 

intervjuguide. Efter att vi skrivit ett utkast på intervjuguiden så fick vi feedback 

från vår handledare på hur vi kunde förbättra guiden och formulera frågor som 

kunde bättre besvara studiens frågeställningar. I samråd med vår handledare kom 

vi överens om att minska på antalet frågor samt inkludera flera öppna frågor för 

att lämna utrymme åt respondenten att svara så fritt som möjligt inom ramen för 

studiens syfte (se bilaga 2). Detta innebär att beroende på respondenternas svar så 

hade vi möjlighet att lägga till eller hoppa över frågor. Intervjun inleder med ett 

par frågor som handlar om respondenten själv, dennes roll och erfarenhet samt om 

arbetsplatsen för att vi som intervjuare ska få en inblick i verksamheten samt för 

att leda respondenten in i vårt ämne. Nästkommande frågor utgår från temat hur 

yngre yrkesverksamma på HVB för ensamkommande upplever att deras ålder tar 

sig i uttryck i mötet med kollegor och klienter. Frågornas syfte har varit att förstå 
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respondenternas egna föreställningar och beteenden samt få inblick i deras inre 

värld. Våra följdfrågor gick ut på att få ut konkreta exempel på händelser och 

situationer i vilka respondenterna upplevt att deras ålder i kombination med kön 

ifrågasatts och eventuellt varit ett hinder i arbetet på HVB. Vår handledare testade 

sedan intervjuguiden på oss för att demonstrera hur intervjuguiden kan användas 

och även visa på vikten av intervjuledarens skicklighet och kreativitet.  
 

4.4	Insamling	av	empiri		
 

Inledningsvis läste vi upp informationsbladet (se bilaga 1) för respondenterna och 

informerade om deras möjlighet att avbryta intervjun samt att intervjun kommer 

att spelas in på en inspelningsfunktion på mobilen, något alla respondenter gav 

samtycke till. Detta möjliggjorde att vi i efterhand kunde sitta och transkribera 

intervjuerna och få en detaljerad bild av respondenternas utsagor samt fånga in 

citat som vi senare i texten kunde redovisa för ordagrant. Inledningsvis lästes även 

syftet med studien upp för alla respondenter. Fem av intervjuerna hölls på dagen 

under arbetstid och på respondenternas respektive arbetsplatser. Två av 

intervjuerna utfördes i grupprum på socialhögskolan i Lund, den sista intervjun 

utfördes på kvällen innan respondentens arbetspass påbörjades. Som tidigare 

nämnt utförde vi intervjuerna individuellt efter att vi tillsammans suttit och 

förberett oss. Det var alltså endast en intervjuledare på plats vid respektive 

intervjutillfälle, detta i syfte att effektivisera arbetet samt för att få lärdom kring 

att föra samtal. Fördelen med att vara två intervjuledare på plats är att närvaron av 

en annan intervjuledare kan underlätta om den ena intervjuledaren fastnar och kan 

därmed fylla i luckor. Det kan samtidigt resultera i att intervjun blir rörig (ibid) 

samt att respondenterna kan uppleva obehag i att bli intervjuad av två personer. 

Transkriberingarna gjordes på egen hand strax efter respektive intervjutillfälle då 

transkriberingen blir lättare att utföra då intervjun fortfarande finns i minnet. Efter 

att ha utfört våra första individuella intervjuer och funnit svårigheter i att utveckla 

följdfrågor valde vi att sitta tillsammans och gå igenom inspelningarna i syfte att 

kunna ge varandra konstruktiv feedback inför kommande intervjuer. Detta 

upplevde vi gav ett lyft till de övriga intervjuerna. 
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4.5	Bearbetning	av	material		
 

Innan vi påbörjade arbetet med transkriberingen så läste vi på instruktionerna 

kring transkribering av kvalitativa intervjuer för C- uppsatser som låg uppe på vår 

studentportal Luvit. Transkriberingen upplevde vi vara svår och tidskrävande och 

kom att innefatta pauser, skratt, tveksamheter. Efter att vi slutfört arbetet med 

transkriberingarna samlade vi ihop allt vårt material och läste igenom det 

tillsammans för att gemensamt hitta lämpliga teman inför nästkommande steg i 

arbete som gick ut på att koda materialet i syfte att spåra intersektionen mellan 

kön- och ålder samt de åldersskapande processer. För att analysera materialet 

ställde vi analysfrågor till texten, exempelvis; hur framställs och beskrivs unga, 

män och kvinnor i förhållande till verksamheten samt relationer inom 

verksamheten? De gemensamma teman som utgjorde grunden för vår kodning 

kom att bli unga kan “connecta”, föreställning om att vara man/kvinna, den 

“oerfarna”, vi och dem samt föreställning om de äldre I samband med att vi 

beslutade teman att koda efter, läste vi igenom transkriberingarna igen och 

plockade ut relevanta citat som berör våra frågeställningar och som kunde 

hänföras till något av våra valda teman. Bryman (2011) diskuterar begränsningar 

med kvalitativa kodningsförfaranden och hävdar att det kontextuella och relevanta 

i materialet är svår att bevara när man kodar och bryter ner ett uttalande, kodning 

synliggör å andra sidan samband och likheter som belyser studiens syfte (ibid). 
 

 

 

4.6	Metodens	förtjänster	och	begränsningar	
 

I syfte att besvara våra frågeställningar, som handlar om att få en mer djupgående 

förståelse för hur ålder och kön inverkar på relationer med kollegor och klienter, 

så förefaller det naturligt att föredra semistrukturerade intervjuer. Detta då man 

även kan ställa följdfrågor och anpassa intervjun efter respondenten. Metoden ger 

oss som forskare mer frihet att kunna ändra och strukturera frågorna så att de kan 

generera svar som kan vara av intresse för vår undersökning. Kalman och 

Lövgren (2012) sammanfattar fyra karakteristiska kännetecken för kvalitativ 
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forskning som är att undersökningens design är öppen och flexibel vilket innebär 

att den kan förändras under arbetets gång. Vidare att forskarens förhållande till 

målgruppen som studeras är betydelsefull och att de valda forskningsobjekten bör 

betraktas som egna subjekt med meningsfyllda världar som forskaren skall få 

inblick i. Sist skriver författarna att forskarna använder sig själva som 

forskningsinstrument vilket innebär att studien är beroende av forskarens 

egenskaper, erfarenheter och dess egna meningsfyllda värld (ibid). Vid kvalitativa 

studier är forskarens roll viktig att diskutera då forskarens egna förväntningar kan 

komma att färga en intervjusituation. Att forskaren därför har en medvetenhet 

kring sina egna intressen och föreställningar och hur dessa kan komma att påverka 

utfallet av en intervju är därför viktigt. En begränsning med metoden är att man 

inte får en sann och allmängiltig bild av problemet utifrån få respondenternas 

subjektiva svar då man inte kan generalisera en upplevelse till att omfatta flera 

respondenter utan det är väldigt individuellt. Ytterligare en begränsning med den 

valda metoden är att respondenternas resonemang grundar sig endast i deras 

subjektiva upplevelser av hur andra upplever dem samt hur de upplever andra. 

Validiteten blir högre om man mäter utifrån sig själv än om man beskriver andras 

upplevelser av en själv. 
 

Då vi valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att samla 

in empiri är en diskussion kring dess styrkor och svagheter relevant. Ur intervjuer 

kan man få flera individers reflektioner kring olika samhällsfenomen utifrån deras 

egna perspektiv. Ur dessa intervjuer kan man få reda på hur en individ upplever 

saker i praktiken. Man får även möjligheten att reflektera över individens språk, 

normer och känslor. En intervju behöver inte ta lång tid att genomföra och man 

får således ett brett material att analysera (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

En begränsning med intervjuer är att de kan ge en snäv syn av ett fenomen som 

man vill belysa och att de är beroende av de frågor som ställs och av 

intervjuledarens förmågor och tolkningar. 
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4.7	Metodens	tillförlitlighet		
 

Enligt Bryman (2011) så finns det olika uppfattningar om begreppen validitet och 

reliabilitet. Bryman skriver att om man ska använda dessa begrepp så bör man 

assimilera de till den kvalitativa forskningen utan att ändra begreppens betydelse 

men istället lägga mindre fokus vid frågor som rör mätning (ibid). Validitet 

innebär en analys av de slutsatser som framkommit från en studie, ifall dessa 

hänger ihop eller inte (ibid). Reliabilitet berör frågan huruvida en studie kan 

genomföras på nytt och få samma resultat. Ytterligare ett viktigt begrepp att 

diskutera är tillförlitligheten i den kvalitativa forskningen. Detta kan ske utifrån 

begreppen extern- och intern reliabilitet samt extern- och intern validitet.  

Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning studien kan upprepas. Bryman 

(2011) skriver att denna är svår inom den kvalitativa forskningen eftersom det inte 

är möjligt att stanna upp en social miljö efter en studie och kunna upprepa den och 

få samma resultat (ibid). Respondenterna i vår studie har inte samma 

utbildningsbakgrund men de arbetar inom samma verksamhet med samma 

målgrupp och är jämnåriga. Svaren som vi fick av våra respondenter blev väldigt 

likartade och vi anser att vår studie är utformad på ett sätt som gör att resultatet 

inte påverkas av den sociala miljön. Extern validitet handlar om att kunna 

generalisera resultatet av en undersökning till andra sammanhang. Vi anser därför 

att denna är svår att uppnå i vår undersökning då resultatet grundar sig i 

personliga upplevelser vilka är svåra att generalisera till en annan population och 

det är något som en kvalitativ undersökning inte heller syftar till att göra. Intern 

reliabilitet innebär att vi som utför denna studie ska komma överens om hur vi ska 

tolka det vi ser och hör. Vi som forskare har tillsammans gått igenom vår empiri 

och haft som utgångspunkt våra teorier och utifrån detta tolkat vårt material på 

likadant sätt vilket ger studien en god intern reliabilitet. Intern validitet handlar 

om i vilken utsträckning studien överensstämmer med verkligheten. Vi har utgått 

från teorin intersektionalitet samt begreppet ålderskodning för att analysera 

empirin och har anpassat vår intervjuguide till dessa. Utifrån resultatet av våra 

intervjuer har vi sett att det finns en överensstämmelse mellan den valda teorin 

och respondenternas upplevelser, därför blir den interna validiteten god (ibid).   
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4.8	Etiska	överväganden	
 

Vilka är de risker som kan föranleda diskussioner i etikprövnings sammanhang i 

förhållande till kvalitativa intervjuer som metod? I studier där människor deltar är 

det nödvändigt att genomföra etiska övervägande i syfte att bevara dessa 

individers rättigheter. Kalman & Lövgren (2012) skriver att informanter lämnar, 

genom sitt deltagande i en undersökning, specifik och personlig persondata som 

utgörs av erfarenheter och därmed om sina liv. Begreppen anonymitet och 

konfidentialitet blir härmed högt relevanta och den insamlade data bör handskas 

på ett etiskt försvarbart sätt (ibid). Bryman (2011) redogör kortfattat för fyra 

grundläggande etiska principer vars syfte är att hjälpa oss att klargöra detta; dessa 

är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

informationskravet (ibid). Samtyckeskravet, skriver författaren, innebär att 

informanterna ska ha kännedom om undersökningens syfte, intervjuförfarandet 

samt att deras medverkan är frivillig. Vi lämnade ut informationsblad innan vi 

utförde intervjuerna samt påminde respondenterna vid intervjutillfället om deras 

frivillighet och att de närsomhelst kunde avbryta intervjun utan någon närmare 

motivering. Respondenterna informerades även om rådande sekretess. Om 

konfidentialitetskravet skriver författaren att respondenternas identitet ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Vi har applicerat denna princip 

genom att anonymisera respondenternas arbetsort och identitet men studiens syfte 

omöjliggör hemlig hållandet av informanternas yrkesroll. I analysen har 

respondenterna blivit tilldelade ett påhittat namn och verksamheten har endast 

benämnts som HVB, detta för att avidentifiera arbetsplatsen och respondenterna 

så mycket som möjligt. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet “får 

endast användas för forsknings ändamålet” vilket innebär att vi efter att uppsatsen 

slutförts kommer att radera inspelningarna (ibid). Kalman & Lövgren skriver att 

en viktig etisk aspekt är relationen mellan respondent och intervjuledare, det vill 

säga att en eventuell beroendeställning kan komma att påverka respondentens 

inställning till intervjun och därmed svaren. Detta har vi haft i medvetandet och 

undvikit genom att endast intervjua respondenter från de andra boendena i 

kommunen där vi själva inte är igenkända. Vi bedömer därmed att våra 

respondenter inte befinner sig i någon beroendeställning till oss. Vi kom att 



	 26	
	

presentera oss i första hand som studenter från Lunds universitet men vi valde att 

inte undanhålla för våra respondenter att vi även är anställda inom kommunen för 

att i viss mån kunna interagera med respondenterna. Detta upplevde vi inte var ett 

hinder då intervjun handlade om respondenternas upplevelse kring hur deras ålder 

och kön tar sig i uttryck i verksamheten och inte om själva verksamheten och dess 

rutiner då detta kan vara känsligt att diskutera med en annan anställd. Vi har haft 

de forskningsetiska principerna i åtanke speciellt när det gäller informationskravet 

som grundar sig i öppenhet kring studiens syfte. 
 

4.9	Förförståelse	och	forskarnas	position	
 

I en undersökning som innefattar analys och tolkning av empiri är det väsentligt 

att diskutera hur författarnas förförståelse kan komma att påverka utfallet.  Detta i 

syfte att ge läsarna möjligheten att själva kunna ta ställning till resultatet av 

studien och därmed uppnå transparens. Den rådande förförståelsen vi besitter 

grundar sig främst i våra egna uppfattningar och personliga upplevelser kring hur 

vår ålder och kön tar sig i uttryck i relationerna i verksamheten, likaså har vi 

kunskap om just HVB verksamheten som vi valt att avgränsa vårt syfte till, då vi 

båda varit verksamma inom detta fält i över 1 år. Detta har lett till att vi har 

insamlat olika kunskaper och förståelse för målgruppen och problemområdet i 

denna studie. Eftersom vi själva är verksamma inom det område vi vill undersöka 

har det varit viktigt att behandla informationen från respondenterna på ett 

forskningsetiskt sätt samt att vi analyserar denna information på ett opartiskt sätt i 

så hög utsträckning som möjligt. Detta genom att försöka hålla isär våra egna 

erfarenheter och upplevelser. För att möjliggöra detta har vi valt att intervjua 

respondenter från andra boenden i kommunen, trots att man jobbar efter samma 

riktlinjer har alla boenden olika behov vilket leder till att man arbetar på olika sätt. 

Ännu en tanke för att isärhålla vår förförståelse har varit att vi i vårt sätt att 

intervjua, trots att vi själva är verksamma, har valt att vara ifrågasättande. 

Exempelvis genom att be respondenten berätta om arbetsuppgifterna, hur 

verksamheten är organiserad och andra frågor som vi redan visste svaret på. Vi 

har vidare lagt ner mycket tid på att noga transkribera intervjuerna i syfte att ha ett 

bra underlag för vår analys och i så lite utsträckning som möjligt påverka 
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respondenternas utsagor med våra egna tolkningar. Vidare är även åldersaspekten 

viktig att ha förståelse för då det skiljer 10 år mellan oss författare och i 

kombination med att vi är olika individer med olika värderingar och erfarenheter 

kan det leda till meningsskiljaktigheter. Vi har därför valt att sitta tillsammans och 

analysera och diskutera vårt resultat från intervjuerna och varit öppna för 

varandras uppfattningar. Viktigt att betona är även den förförståelse vi inhämtat 

under våra sex terminer av utbildning, i form av teoretiska ramverk, 

förhållningssätt och principer.   
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5 Resultatanalys	
	

I följande avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat till största del i form av 

citat från intervjuerna i syfte att bevara respondenternas unika resonemang kring 

deras upplevelser. Vi kommer att analysera resultatet av våra intervjuer med 

utgångspunkt i den valda teorin om intersektionalitet samt begreppen 

ålderskodning och ålderskategorisering. Resultatet kommer även att förankras till 

tidigare forskning. Försök till att strukturera detta avsnitt har gjorts genom att 

använda underrubriker, dock har vi upplevt detta vara problematiskt emellanåt då 

somliga citat öppnar upp för diskussioner som kan relateras till olika 

underrubriker. En analytisk indelning innebär således inte att en överlappning 

mellan olika teman inte är möjlig. 
 

Våra respondenter: 

Henrik 24 år 

Mohammed 24 år 

Hakim 21 år  

Anders 25 år  

Leena 22 år  

Fatima 22 år  

Karin 24 år  

Ellen 25 år 

 

5.1	”Vi	unga”		
 

Intervjupersonerna visade på en motstridighet i svaren där de å ena sidan tydligt 

uttryckte att andra egenskaper var viktigare än ålder och att personens ålder var 

ganska irrelevant. Å andra sidan tillskrev intervjupersonerna både sig själva och 

sina äldre kollegor speciella egenskaper utifrån hur gamla de var. Trots att 

samtliga intervjupersoner framhöll att det bland annat var personlig lämplighet 

och inte ålder som är viktig för hur man blir bemött eller hur man presterar, så 

uttryckte de att deras ålder hade betydelse i arbetet med ensamkommande som 

också är unga. 
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Kidsen tror jag ser upp till en lite mer, eller såhär kanske connectar lite mer om man 

är ung och man. Man kan få en bättre förståelse för ungarna, eller ungdomarna, för 

att det inte var så länge sen man var där. Och de är inte så olika oss, det är de 

verkligen inte. De är ju kids som alla andra. (tyst) men, så tror jag det är lite roligare 

att vara med de unga. (Henrik) 

 

Utifrån Henriks citat kan vi förstå att faktum att man är ung är en fördel i arbetet 

med ungdomarna då man tror sig få en bättre relation om man själv är ung då man 

nyligen passerat åldern som ungdomarna på boendet är i. Man tror sig ha en bättre 

förståelse. Detta citat för oss in i en vidare analys av hur ålder faktiskt används i 

samhället. Närvänen (2009) skriver att det finns föreställningar kopplade till ålder 

som anknyter till livsloppet och hur det delas in i olika livsfaser. Förståelse för 

åldersrelaterade livsfasers sociala innebörd hänger ihop med förståelse för hur 

ålder används i samhället i en given kontext. Exempelvis genom att skapa 

åtskillnader eller likheter och för att tolka individens handlingsförmåga och 

möjligheter (ibid). Henrik upplever sig kunna förstå “kidsen” då han har en bild 

av innebörden i den livsfas ungdomarna befinner sig i. Henrik “gör” en livsfas 

genom att hävda att det inte var länge sedan man var “där” och han rubricerar och 

kategoriserar ungdomarna efter denna föreställning för att skapa någon form av 

ordning och för att utkristallisera likheter med sig själv som ung. Henriks 

uttalande får oss även att inse att han indirekt hävdar att detta är något som de 

yngre i personalen är bättre på än de äldre, då det var länge sedan de äldre 

genomgick den livsfasen som ungdomarna befinner sig i och kan därför inte ha 

lika stor förståelse för vad ungdomarna genomgår. På liknande sätt är det av vikt 

att se på Henriks uttalande som en indirekt process av normalisering av 

ungdomarna genom att inkludera dem i gruppen ”unga” genom att hävda att de är 

”kids” som alla andra. I Henriks citat kan vi vidare utläsa att hans könstillhörighet 

i intersektionen med hans ålder möjliggör “connectandet” ännu mer. Krekula 

(2009) hävdar att en individ förväntas agera utifrån den kategori den tillhör och de 

förväntningar och egenskaper som kategorin innefattar, i det här fallet den 

manliga könskategorin. Mattsson (2016) skriver vidare att kombinationen av 

kategorier spelar stor roll för att förstå över och underordning och skiljelinjer 

inom olika grupper (ibid). Kategorin ålder i samspel med kön är i Henriks fall en 
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tillgång i relationsskapandet med ungdomarna och skulle kunna betraktas som en 

överordning i förhållande till äldre män eller unga tjejer i just denna specifika 

kontext. 
 

Vidare kan man i Henriks ovanstående citat se hur normalisering grundat i 

rådande föreställningar om ålder sker då han inte i första hand beskriver de 

ensamkommande som “afghanska flyktingar”, utan ”ungdomar”, precis som 

svenska ungdomar. Ungdomarnas identitet som “afghanska flyktingar” blir 

plötsligt inte lika betydande och deras person förklaras istället utifrån deras 

biologiska ålder. De ensamkommande på HVB är i åldrarna 13-17 år och har levt 

nära krig och konflikter och flytt från sitt hemland och sin familj till ett land där 

de inte kan språket och inte vet om de får stanna. Dessa livserfarenheter skiljer sig 

dramatiskt från de erfarenheter som personalen på HVB har. Trots detta beskrev 

flera intervjupersoner det som att de kunde relatera och förstå de 

ensamkommandes situation, endast utifrån deras ålder. 
 

Vidare pratade flera av intervjupersonerna om sig själva, boenden och sina 

kollegor som om de befann sig på olika positioner på en tidslinje.  
 

Asså vi lever det samtidigt. Det är som att vi är 2 steg före. Det är helt annorlunda 

att kolla på någon som är 2 steg före än någon som är 20 steg före. Det är därför 

man ofta har liksom mentorer som går en klass före i skolan. (Hakim) 

 

Hakim beskrev det som att han själv var två steg före ungdomarna, medan andra 

kollegor kunde vara 20 steg före. Det ”vi” som framställdes var inte självklart 

”vi” i personalen gentemot ”de” ungdomarna, utan kunde också vara ”vi” unga 

(ung personal samt ungdomar), gentemot de äldre i personalgruppen. I Hakims 

uttalande spåras en maktutjämning mellan personalen och ungdomarna då 

ungdomarna får tillträde till den sociala ålderskategorin bestående av ”unga” likt 

de yngre i personalen (Närvänen 2009). I citatet uttrycker Hakim hur det är ”helt 

annorlunda” att vara ung och jobba, jämfört med att vara äldre, en utsaga som 

bygger på föreställningar om att livsfaser utspelar sig på samma sätt för olika 

personer och att ungdomarna därför kommer att genomgå samma livsfas som en 

själv om några år. Närvänen (2009) beskriver denna företeelse som en 
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livsfasnormativisering som skapar och upprätthåller den åldersrelaterade sociala 

ordningen i samhället. 

 

5.2	Unga	”connectar”	
 

I följande citat visar Hakim en medvetenhet om att relationer påverkas av 

individers ålder genom att berätta om hur den yngre personalen får hantera 

situationer i vilka ungdomarna på boendet försöker sudda bort gränserna till den 

yngre personalen genom att definiera relationen dem emellan som en så kallad 

kompisrelation. Detta är något som de äldre anställda inte utsätts för och något 

som tyder på ett försök till normalisering och en process av identifikation till sin 

ålderskategori hos ungdomarna (Krekula, 2009). 
 

...allting handlar om hur man går tillväga, hur man är hur man beter sig. Jag försöker 

bete mig som en kompis och samtidigt med gränser. Men såklart att de har enklare 

för är att gå in på den kompisrelationen med dig än den professionella relationen. 

(Hakim) 

 

Camilleri och Gair (2003) skriver att de i deras studie funnit att de unga 

respondenterna efterfrågade socialarbetare som kunde gå in i en kompisroll och 

författarna menar att detta är lättare att uppnå som ung yrkesverksam, något som 

går i linje med Hakims ovanstående citat. Författarna skriver vidare att det inte 

behöver ses som något negativt utan de hävdar tvärtom att socialt arbete med 

ungdomar skulle kunna gynnas av att relationer till klienter blir mer likt 

vänskapsrelationer (ibid). Klassificering handlar om att dela in sociala företeelser 

och individer i grupper utifrån egenskaper vi socialt och kulturellt tror att de delar 

med varandra, sådana egenskaper som är “typiska” för den sociala kategorin 

(Närvänen, 2009 och Krekula, 2009). Att unga skulle ha lättare för att bli 

kompisar med ungdomarna är ett exempel på en sådan föreställning. 
 

Många av våra respondenter pratade om att man i ungdomarnas ögon ofta ingår i 

olika roller beroende på åldern och kön och att ungdomarna förhåller sig till en 

utifrån det. Oftast blir man tilldelad en roll utifrån den stereotypa kärnfamiljen 

exempelvis mamma, pappa, bror eller syster och detta är ännu ett bevis på att 
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föreställningar om ålder påverkar relationer. 
 

...de säger att du är som en storebror (skratt) så att det, de kanske har mer 

tillit till en. (Mohammed) 

 

Krekula (2009) skriver att individer “gör” ålder i konkreta vardagssituationer 

grundat i föreställningar om vad som är åldersspecifikt (ibid). Mohammed 

upplever exempelvis att ungdomarna gärna betraktar honom som en storebror då 

han är en ung kille och utvecklar således en speciell relation till ungdomarna 

grundat i hans ålder och könstillhörighet. 
 

Vår respondent Anders har dock en kritisk syn på dessa tilldelade roller och 

menar att det kan vara problematiskt i relationen med ungdomarna då det kan 

hända att det blir svårt att skilja på det som är privat och personligt. 
 

...tex. den enkla grejen som att vara professionell i arbetet som jag ser som en 

professionell storebror eller hur man ska säga i fråga till min ålder, men. Men jag 

tycker många tappar det, det blir för personligt och bjuder in ganska mycket till sitt 

egna liv… (Anders) 

 

Anders pratar om att man måste ha gränser för att bibehålla den professionella 

rollen, vilket inte överensstämmer med Camilleir och Gairs (2003) förslag att 

utnyttja en vänskapsrelation till fördel i arbetet med unga (ibid). I Anders svar kan 

man urskilja ett motstånd i att bjuda in för mycket till det privata då det pratas 

mycket om vikten av gränssättning i relationen med ungdomarna. Att författarna 

föreslår vänskapsrelationer i arbetet med ungdomar kan ifrågasättas då balansen 

mellan privata och personliga kan bli svår att uppnå i de olika rollerna som 

personalen tillskrivs av ungdomarna, bland annat kompisrollen eller rollen som 

storebror. 
 

5.3	Ålder	som	särskiljande	och	inkluderande	
egenskap	
 

Utifrån respondenternas svar kan vi betrakta hur fenomenet ålder får betydelse i 

två olika sammanhang. Respondenterna talar om ålderns betydelse i relationen till 
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ungdomarna samt om ålderns betydelse i relationen till äldre kollegor. Ålder som 

indelningsgrund leder till uppkomsten av sociala kategoriseringar utifrån en 

specifik kronologisk ålder skriver Närvänen (2009), exempelvis 50-åringar och 

20- åringar, vilket i sin tur leder till inkludering eller exkludering av individer i 

förhållande till föreställningar om dessa sociala kategoriseringar. Med andra ord 

sker det en kategorisering mellan “vi” och “dem” beroende på likheter och 

skillnader och på föreställningar om vad ålderdom innebär. De unga anställda kan 

betraktas av de äldre, utifrån sin kronologiska ålder som ”unga” och därmed 

kategoriseras ihop med ungdomarna som också är ”unga”.  I alla sammanhang är 

man antingen äldre eller yngre i relation till en annan individ och i en given 

kontext. I det här fallet är de yngre anställda unga i relation till de äldre i 

personalgruppen men äldre i relation till ungdomarna. Närvänen (2009) skriver att 

det sker en kamp om tolkningsföreträde, det vill säga om inneslutning och 

uteslutning, status och makt mellan yngre och äldre i den olika kontexten de 

befinner sig i, bland annat om vilka egenskaper en social kategori tillskrivs och 

identifieras med. Det pågår en ständig kamp om status och anseende, om 

vuxenstatus och ansvarslöshet, mellan unga och gamla och att detta är en 

manifestation av dessa maktordningar i samhället. Dessa ålderskodningar 

resulterar i maktordningar som leder till inneslutning och uteslutning mellan det 

som är likt och olikt (ibid). Närvänen (2009) skriver vidare att en tillhörighet till 

en social kategori kan begränsa handlingsmöjligheter i samhället samtidigt som 

det faktiskt kan leda till möjligheter. Ålder kan ibland bli ett dolt kriterium och ett 

kvalifikationskrav för tillträde i olika sociala kategorier. Exempelvis visar Ellens 

nedanstående citat på att de äldre kollegorna gärna likställer Ellen med deras egna 

barn som tillhör samma födelsekohort som Ellen och därmed samma 

ålderskategori vilket skulle kunna begränsa Ellens möjligheter till tillträde i 

samma sociala kategori som de äldre anställda då hon inte kan identifieras som 

”en av dem” i de äldre anställdas ögon. 
 

Det har varit många som kommenterat att jag är lika gammal som deras barn... och 

pratat om det. Och jämfört mig med deras barn...det blir mycket snack om det tycker 

jag…en gång fick jag en klapp på axeln av en äldre kollega (skrattar). (Ellen) 

 

Ellens utsaga visar hur ålder kan användas för att exkludera i en arbetsgrupp. 
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Hennes oförmåga att ingå i samma sociala kategori som de äldre kollegorna på 

grund av föreställningar som konstituerar hennes ålderskategori kan på samma 

sätt begränsa Ellens handlingsmöjligheter och status, det vill säga att hon 

förväntas agera utifrån de föreställningar som de äldre anställda har kring de unga 

i Ellens ålder.  
 

Hakim belyser vidare i nedanstående citat hur han upplever att vardagliga 

företeelser gestaltar ålder och visar på en viss stereotypering av individer utifrån 

ålder som i sin tur kan ha konsekvenser i form av social exkludering eller 

inkludering (Närvänen, 2009). 
 

Så det är mycket liksom, speciellt med de här ungdomarna som ska integreras och 

jag tror mycket på att man kan integrera ungdomarna genom bla sport och genom 

liksom mode, kläder musik och allt detta. Och det är något unga har mer koll på och 

kan prata om. En 50 årig kvinna kommer att lyssna på gammal musik medan vi 

kanske lyssnar på musik som de kanske mer lyssnar på. (Hakim) 

 

Hakims utsaga visa hur ålder kan användas för inkludering mellan de anställda 

och ungdomarna samt exkludering kollegor emellan. Man kan även urskilja 

föreställningar om att äldre inte anses ha lika bra koll på ungdomstrender i 

samhället, vilket försvårar relationen mellan de yngre och äldre men som även 

indirekt visar på ålderns egentliga betydelse genom att exempelvis indirekt visa på 

en föreställning om att de yngre anställda skulle vara mer lämpliga för arbetet 

med ungdomar. Den kronologiska åldern används som en referens för att påvisa 

vad som är normalt och vad som är avvikande för en livsfas, skriver Närvänen 

(2009), och resulterar i diverse ålderskodningar grundade i dessa normer 

(Krekula, 2009). Normerna kallas för “on time” respektive “off-time” och 

anmärker vad som är accepterat i en viss livsfas (Närvänen, 2009). I Hakims citat 

kan vi förstå att det finns en föreställning om att en 50-årig anställd är “för 

gammal” för att prata musik och kläder med ungdomarna och att det skulle anses 

vara “off-time” om personen gjorde det. Det anses istället vara mer normalt om en 

yngre anställd skulle göra det, det vill säga att det skulle vara “on-time” och 

därmed i linje med normen.  
 

Krekula (2009) skriver om ålderskodning som ojämlikhetsskapande processer 
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som grundar sig i och bevarar representationer av handlingar, egenskaper och 

fenomen kopplade till en specifik biologisk ålder. Begreppet uppmärksammar hur 

fenomen mer eller mindre beskrivs som lämpliga för olika åldersgrupper, i det här 

fallet att ha vissa specifika “ungdomsproblem” och beteenden. 
 

Jag tänker att man har bättre koll på vad ungdomarna har för...tänker mer på 

vardagliga problem...hur det är med skolan, relationer..intressen..asså mer så..att 

man minns ju själv när man var i den åldern. Man kan kanske förstår sånt lite bättre. 

(Ellen) 

 

Ellen uppger att den unga personalen lättare kan sätta sig in i ungdomarnas 

vardagliga problematik utifrån hennes egna föreställningar om att vara ung som i 

sin tur är grundade i egna erfarenheter av den passerade ungdomstiden. Den unga 

personalens ålder blir därmed en grund för gemenskap med ungdomarna något 

som väl åter beskrivs med begreppet ålderskategorisering som process av socialt 

ordnande i likheter och skillnader och av gränsdragningar i termer av inneslutning 

och uteslutning (Närvänen, 2009). De äldre utesluts från gemenskapen och de 

unga blir istället en viktig tillgång då de kan förstå ungdomarna bättre då de är 

ungdomarna mer lika. Här följer ytterligare ett citat från Ellen som styrker denna 

gränsdragningsprocess gentemot de äldre. 
 

Och sen tänker jag även att det är bra med unga som kan vara bra förebilder. Att de 

ser upp till en ung på ett annat sätt än till en 40-åring och tar mer efter dem..så det 

tycker jag att det är jättebra att det finns personal i den åldern och som kan visa rätta 

vägen liksom. (Ellen) 

 

Ytterligare en intressant diskussion om ålder som inkluderande och exkluderande 

egenskap beroende på social kontext härstammar från studien utförd av Kristina 

Eriksson och Maria Eriksson (2002), där syftet varit att synliggöra hur 

informanter från två professionella yrkesgrupper, läkare respektive 

familjerättssekreterare, “gör kön” när de talar om sig själva som professionella 

och om sina respektive professionella sammanhang. Författarna drar bland annat 

slutsatsen att kön görs relevant beroende på vilken aspekt av arbetet som står i 

fokus.. På samma sätt som kön “görs” kan man förklara åldersskapande processer 

(ibid.). I de två nedanstående citat pratar Leena om ålderns betydelse beroende på 
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vilket sammanhang det uppmärksammas i.   
 

Jag förstår inte varför det skulle vara behövligt att sätta en 25-års gräns. Jag kan 

förstå att dem har en tanke bakom det och att det ska fylla någon form av funktion 

men jag tycker fortfarande att det blir diskriminering för vad skulle vara skillnaden 

mellan en 25-åring och en 24-åring? Om man skulle jämför någon som är 25 år utan 

utbildning eller erfarenhet med någon som är 20 år med erfarenhet och utbildning 

men man skulle bli nekad på grund av sin ålder, jag tycker att det är diskriminering. 

(Leena) 

 

Inledningsvis hävdar Leena att ålder inte spelar roll i rekryteringssammanhang 

men påvisar i nedanstående citat att åldern spelar roll till nackdel för ung personal 

i en annan kontext. 
 

Jag upplever verkligen att det är mycket mer krav på yngre anställda, och det blir 

lite som att man har större press på sig, att man måste prestera på ett annat sätt och 

visa upp sig på ett annat sätt för ens kompetens förminskas lite, det suddas ut lite, så 

fort man nämner sin ålder för jag upplever det iallafall som ett negativt bemötande 

man får när man nämner sin ålder. (Leena) 

 

Eriksson och Eriksson (2002) diskuterar paradoxen “kön spelar ingen roll, men 

kön spelar roll” i sin undersökning och på liknande sätt kan vi utifrån vår 

respondents utsaga tyda ett likvärdigt tänk gällande ålder. I respondenternas 

utsagor kan vi beakta hur man å ena sidan pratar om att ålder inte spelar någon 

roll å andra sidan så spelar det roll då det avser en annan kontext. Närvänen 

(2009) stärker detta genom att hävda att innebörden i individens biologiska ålder 

är socialt konstruerad och varierar beroende på kontext och över tid och rum. 
 

5.4	“Connectandet”	som	arbetsproblem	
 

Flera av respondenterna uttryckte att den unga personalens ålder är en grund för 

en gemenskap med ungdomarna på boendet och att detta kan användas till fördel i 

arbetet. Att vara ung och därmed kunna knyta an till ungdomarna ses 

inledningsvis som en fördel i arbetet med ungdomarna men när interaktionen med 

respondenternas könstillhörighet uppmärksammas får respondenternas utsagor en 

annorlunda klang. 
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Vår respondent Ellen är en av de respondenter som beskriver inledningsvis hur 

ålder är en tillgång i arbetet med ungdomarna, bland annat i följande citat. 
 

Och sen tänker jag även att det är bra med unga som kan vara bra förebilder. Att de 

ser upp till en ung på ett annat sätt än till en 40-åring och tar mer efter dem. (Ellen) 

 

Krekula (2009) skriver att kategoriseringar av ålder och kön inte endast görs 

diskursivt utan även i dagliga företeelser i den mellanmänskliga interaktionen. 

Några respondenter beskriver hur ålder kopplat till kön kan bli problematiskt i 

arbetet med ungdomarna. Det var främst de kvinnliga respondenterna som berättar 

om hur deras könstillhörighet blivit förknippat med olika händelser på boendet 

och som påverkar synen på deras relation med ungdomarna. I nedanstående citat 

berättar Leena om en riskbedömning som gjordes inom verksamheten, där den 

yngre personalen blev inkallad till ett möte med cheferna för att diskutera ens 

lämplighet som personal. 
 

De ville säga upp mig på grund av min ålder och mitt kön, för att jag jobbar också 

med män, eller killar, som är yngre än mig men som inte blev uppsagda just för att 

de blev oroliga för den här relationen och gränserna gentemot ungdomarna. … mitt 

kön, min ålder, mitt utseende. De kommenterade mitt hår, att jag är en söt tjej med 

långt hår. Det var mycket på utseende, de ytliga. Då förminskades min kompetens 

ännu mer. (Leena) 

 

Leena beskriver att interaktionen mellan hennes kön och ålder ansågs vara 

problematiskt och att man på grund av detta inte fann henne lämplig för att jobba 

kvar inom verksamheten. Hade cheferna kallat in Leena till ett 

riskbedömningsmöte om hon hade varit 30 år äldre? Leena uppger vidare att hon 

upplevde att man förminskade hennes kompetens utifrån föreställningar om 

hennes ålder och kön. Eriksson och Eriksson (2002) skriver att kön görs irrelevant 

vad gäller professionella kvaliteter men å andra sidan blir kön relevant vad gäller 

villkor i arbetet (ibid). Med andra ord görs kön relevant och irrelevant beroende 

på vilken del av arbetet som är i fokus. Kommunen Leena jobbar inom arbetar för 

mångfald och jämställdhet, vilket innebär att kön inte ska ses som 

ojämlikhetsskapande för de anställda, men samtidigt gör man könet relevant i 
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förhållande till arbetet med målgruppen unga pojkar. Karin berättade att det kunde 

hända att ungdomar gav personal axelmassage något som ifrågasatts av ledningen. 
 

Ja, det va i personalmöte. Då nämndes det, då det var på agendan att man gav 

axelmassage. Då fick vi direktiv om att, eller så här ”det är inte bra speciellt på er 

unga tjejer” jag tycker det är lite löjligt, men samtidigt så fanns det anledning till 

varför de sa så då det hade lett till problem på andra ställen. Men det är ju alltid 

tråkigt när man drar alla över en kam. För att någon har svårt att sätta gränser så 

betyder det inte att alla unga tjejer har svårt för det. (Karin) 

 

I ovanstående citat visar Karin konkret på hur kön i relation till ålder blir relevant 

och problematiskt. Att det inte hade varit lika problematiskt om det hade varit en 

ung kille som masserade en ungdom eller även en äldre kvinna istället för en ung 

tjej.  
 

Mattsson (2010) skriver i sin studie om antagande om att kvinnor representera 

andra kvinnor och män andra män i förhållande till klienten. Vidare skriver hon 

att den här bilden problematiserats inom forskning då forskare menar att när män 

knyts till män och kvinnor till kvinnor som förebilder så skapas och görs kön 

(ibid). Mattsson skriver vidare att forskning inom socialt arbetet, som belyser 

genusaspekter i arbetet, lett till diskussioner kring betydelsen av socialarbetarens 

kön i förhållande till klienten. De flesta av de rådande institutionerna och hemmen 

består av en könsblandad personalstyrka delvis i syfte att återspegla den 

könsblandning som återfinns i samhället. Detta kan leda till att 

könsmaktsordningar som återfinns i samhället reproduceras i mindre skala på 

institutionen eller hemmet i fråga. Konstruktionen av kvinnor som en homogen 

grupp, som alla tillskrivs samma egenskaper, kan leda till att andra särskiljande 

drag hos individen och inom kategorin av “kvinnor” suddas bort (Närvänen, 

2009).  
 

Killar har kanske också lättare för att få respekt och för att bli lyssnade på. Att de 

här ungdomarna lättare kan ignorera en tjej och när en kille kommer in så lyssnar 

man mer på honom. (Ellen) 

 

Exempelvis är Ellens upplevelse om att ungdomarna inte skulle lyssna på tjejer, 

just för att de är tjejer, ett sådant exempel. Att gruppen “killarna” skulle 
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automatiskt få mer respekt och att gruppen unga killar skulle automatiskt 

respektera den manliga personalen mer än de kvinnliga. Ellen hävdar att de 

manliga anställda inte behöver kämpa lika mycket för att bli lyssnad på och som i 

sin tur visar på maktordningen i vilken det kvinnliga könet underordnas det 

manliga i många sociala kontexter grundat i föreställningar om det kvinnliga 

könet som svagare. Männen tycks ha en privilegierad position i arbetet med 

pojkar. 
 

Eriksson och Eriksson (2002) diskuterar vidare en tvåkönad arbetsstyrka som 

positiv i relation till föreställningar om likheter och olikheter mellan och inom 

könen. Det finns föreställningar om att kvinnor har lättare att relatera till kvinnor 

och för män att relatera till andra män. Författarna menar exempelvis att kön 

”görs” i socialt arbete när socialarbetare väljer att arbeta i par, en man och en 

kvinna, i exempelvis familjerättsrådgivning (ibid). På samma sätt kan man spåra 

könsgörande processer i våra respondenters svar när de hävdar att de på grund av 

att de identifierar sig med det kvinnliga könet även tillskrivs vissa specifika 

egenskaper i förhållande till ungdomarna som de sedan förhåller sig till. 
 

Ålder och kön är två parametrar inom det intersektionella perspektivet som 

framgår i både Leena, Karin och Ellens citat. De upplever samma ojämlikhet i 

bemötande i förhållande till de de anställdas ålder och kön i de vardagliga 

situationer och händelser på boendena. Krekula, Närvänen och Näsman (2007) 

skriver att ålder, olikt många andra kategorier är i ständig förändring, vilket gör 

den till en komplicerad kategori att analysera. Det intersektionella perspektivet 

beskriver hur maktasymmetriernas olika dimensioner är oskiljaktigt kopplade till 

varandra genom en dynamisk interaktion. Kategorierna ålder och kön kan i 

respondenternas återberättelser av incidenterna inte särskiljas från varandra. 
 

5.5	Gammal	och	erfaren	VS	ung	och	flexibel	
 

Under intervjuerna gav vi respondenterna möjlighet att reflektera kring hur det är 

att vara ung inom socialt arbete. Mer specifikt hur det är att vara ung i det sociala 

arbetet med unga. Några beskrev hur man som ung behöver kämpa för att få 
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auktoritet för att bli tagen på allvar. Vidare berättar respondenterna hur ung 

personal tillskrivs olika egenskaper och vilka förväntningar de upplever att det 

finns mot unga respektive äldre anställda. 
 

...man fick olika titlar för dagen, t.ex. att man fick vara passansvarig. Och då minns 

jag en gång när jag blev utsedd till passansvarig så det gänget jag jobbade med där 

var alla typ 30 plus och då hade jag fått ansvaret att delegera ut uppgifter och checka 

upp på kollegorna för att se att de gjorde rätt, och då kändes det som att de tog det 

lite som ett skämt. Och speciellt när de visste om min ålder. Men när jag var 

passansvarig och de inte visste om min ålder så tog dem det annorlunda. Så man får 

lite fördomar på sig om man är ung.. (Hakim) 

 

Som tidigare nämnt kan ålder ses som en grund för särskiljning av makt och 

status. "Man är alltid ung eller gammal, yngre eller äldre i förhållande till någon 

annan men också i en viss social kontext” (Närvänen 2009, s.21). Livsloppets 

olika konstruerade faser innebär inte endast att de olika livsfaserna avgränsas och 

ordnas i förhållande till varandra utan att de även positioneras gentemot varandra 

utifrån status i respektive social kontext. En individ kan anses vara för ung för att 

ha en högre position på en arbetsplats, medan på andra arbetsplatser kan man ses 

som för gammal för att inneha en sådan position. I Hakims fall så betraktas han 

som för ung för att ha ett ansvar över ett arbete, hade han varit 20 år äldre så hade 

han förmodligen varit för gammal för att ha en ledande roll inom exempelvis IT- 

branschen (Närvänen, 2009). 
 

I ett annat citat kodar Hakim de egenskaper som han tillskriver kategorin ”unga” 

och avslutar med att inkludera ungdomarna på boendet i denna sociala kategori. 
 

Flexibel, man blir inte trött lika snabbt, förstår ungdomarna på ett bättre sätt för man 

själv är ung. (Hakim) 

 

Att vara ung förknippas med olika egenskaper. Hakim “gör ålder” genom att 

tillskriva de unga åldersspecifika egenskaper något som kan ligga till grund för 

särbehandling av individer i olika ålderspositioner. Hakim kodar egenskapen att 

vara flexibel som något åldersspecifikt. (Krekula, 2009). Att vara ung förknippas 

med att vara flexibel och ha mycket ork, något som tillsynes kan upplevas vara en 

positiv egenskap men kan få konsekvenser i form av att de unga 
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yrkesverksammas kompetens och kunskap inte synliggörs, utan de karakteriseras 

och betraktas endast utifrån egenskaper som energiska och flexibla och att detta 

blir deras främsta karaktärsdrag. Professionalitetsidealet kan således komma att 

kopplas till en äldre ålder istället (Eriksson, 2002).  
 

I undersökningen utförd av DO (2011) finner vi att informanterna upplevde att 

deras arbetsplatser organiserades utifrån uppfattningar om olika åldersgrupper. 

Beroende på vilken åldersgrupp de anställda tillhörde hade man olika 

arbetsuppgifter, något som har sitt ursprung i institutionalisering av 

ålderskodningar i samhället och som resulterar i ojämlikhetsskapande processer 

(ibid). 
 

Men också att man som ung oftast får sådana fysiska arbetsuppgifter. Bära upp 

saker, diska och sånt, medan de äldre sitter mer på kontoret ibland. (Fatima) 

 

Det Fatima beskriver är inte på en organisatorisk plan som DO beskriver 

det, utan det visar på en mindre skala hur verksamheten där Fatima är 

verksam präglas av föreställningar om olika åldersgrupper och kodningar av 

olika företeelser som åldersspecifika. Dessa har konkreta konsekvenser i 

form av olika arbetsuppgifter för de anställda. I enlighet med DO’s 

slutsatser, får de yngre anställda även här nästan per automatik utföra 

arbetsuppgifter som man inte med samma naturlighet hade bett äldre 

anställda att utföra. 
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6	Avslutande	diskussion	 
 

Studiens syfte har varit att undersöka hur unga yrkesverksamma upplever att deras 

ålder och kön tar sig i uttryck i arbetet med ensamkommande flyktingbarn på 

HVB. Mer konkret har vi i studien försökt fånga in de unga yrkesverksammas 

upplevelser av relationer på/inom arbetsplatsen i förhållande till deras ålder och 

könstillhörighet samt de förväntningar som kopplas till dessa två kategorier. Till 

vår hjälp har vi i analysförfarandet utgått från det intersektionella perspektivet 

samt begreppen ålderskodning och ålderskategorisering.  

Har studiens syfte uppnåtts? 

 

I resultatet kan vi skönja en spänning i vilken åldern ges betydelse beroende på 

sammanhang. Somliga respondenter hävdade att ålder inte spelar någon roll i 

arbetet på HVB men visade genom konkreta exempel på att ålder faktiskt kunde 

utgöra en grund för särskiljande och kan komma att bli både en tillgång och ett 

problem i arbetet med unga pojkar. Respondenter nämnde olika egenskaper som 

unga respektive äldre tillskrivs såsom att vara oerfaren, flexibel eller lat. 

Kategorisering innebär bland annat att dela in grupper utifrån egenskaper vi tror 

att de delar med varandra. Man utgår från egenskaper som man betraktar som 

“typiska” för målgruppen, exempelvis att unga skulle vara mer roliga att vara med 

eller att de äldre skulle ha lättare för att få auktoritet. I vårt resultat har vi kunnat 

se hur dessa kategoriseringar och maktordningar leder till inneslutning och 

exkludering mellan det som är likt och olikt både kollegor emellan samt från 

ungdomarnas sida. De olika egenskaperna som respondenterna tillskrivs, grundat i 

föreställningar om deras ålder resulterar i upplevelser av att de bemöts och 

behandlas olika. Respondenterna upplever att man “gör” ålderskategorier genom 

att koda åldersspecifika egenskaper, något som visar sig ha konkreta 

konsekvenser i det vardagliga arbetet på boendet. Ålderskodning utgör bland 

annat en strategi för att uppnå förmåner i interaktionen. Unga ansåg sig kunna 

“connecta” mer vilket indirekt skulle kunna tolkas som att gruppen unga anses 

vara mer lämpade för arbetet med ungdomarna, något som det objektivt sett inte 

finns några bevis för utan grundar sig endast i respondenternas egna upplevelser 

och föreställningar. Vidare pekar respondenternas svar på att åldersskapandet 
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leder till grupperingar som till skillnad från vanliga föreställningar om ett “vi 

personalen“ mot “ungdomarna” kan skapa dynamiken “vi unga i personalen och 

ungdomarna” mot “de äldre i personalen”. Viktigt att påpeka är att vi själva utgått 

från ålderskodningar i vårt val av respondenter och i ett arbete likt detta är risken 

stor att medverka till fortsatta stereotypiseringar och kategoriseringar till gagn för 

maktordningar.  
 

När man hänvisar till ålder framställs det ofta som något förgivettaget men i 

kombination med kategorin kön kunde vi plötsligt se i respondenternas svar hur 

ålder faktiskt kunde utgöra en grund för särskiljande. Med hjälp av det 

intersektionella perspektivet kan vi se hur användandet av båda 

kategoriseringsprinciperna resulterar i en spännande dynamik. De kvinnliga 

respondenterna berättade om hur deras ålder i interaktionen med deras 

könstillhörighet lett till ojämlikt bemötande från både ungdomar, kollegor och 

chefer. Detta grundar sig i föreställningar om hur kvinnor respektive män ska 

agera och förhålla sig mot varandra i olika situationer, något vi kan se i 

respondenten Karins utsaga i vilken axelmassage som ges till en kvinnlig personal 

av en ungdom anses vara mer problematiskt än om det är en ung manlig personal 

som får massagen. Att unga tjejer “connectar” anses vara mer kritiskt än om unga 

killar “connectar”. Det vill säga att det kan betraktas som en risk att unga kvinnor 

skapar relationer. Ovanstående är ett av de flera framförda exempel på hur dessa 

föreställningar manifesteras i vardagliga företeelser på boendet. Likaså kan 

Mohammeds citat där han berättar om att han betraktas som en storebror i många 

ungdomars ögon, och därmed upplever sig ha en fördelaktig relation till 

ungdomarna, visa på att föreställningar om ålder i kombination med kön spelar 

roll för relationsskapandets utfall. Kombinationen av kategorier spelar stor roll för 

att förstå över och underordning och skiljelinjer inom olika grupper. Kategorin 

ålder i samspel med kön är i Mohammads fall en tillgång i relationsskapandet med 

ungdomarna och skulle kunna betraktas som en överordning i förhållande till 

äldre män eller unga tjejer i just denna specifika kontext. 
 

Avslutningsvis anser vi oss ha uppnått syftet med vår studie och resultatet kom att 

mynna ut i oväntade och tänkvärda resonemang. Vidare är vi medvetna om att 

undersökningens resultat grundar sig i endast 8 respondenters subjektiva 
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upplevelser av hur de betraktas på arbetsplatsen samt hur de själva upplever andra 

och att studien därmed inte kan antas kunna generaliseras, däremot argumenterar 

vi för en hög validitet då syftet varit att utgå från respondenterna själva snarare än 

andras upplevelser av målgruppen som respondenterna tillhör. Det som gör 

utsagorna värdefulla är just att de kommer från de unga själva som vi anser kunna 

tala för sin ålder. Vidare har det varit intressant att skriva om just upplevelser av 

ålders då vi kunnat se i resultatet hur det man upplever kan bli reellt, det vill säga 

att en egen upplevelse av ålder kan leda till att man bemöter personer utifrån 

denna upplevelse. Människor åldras och skiftar därmed åldersposition 

kontinuerligt vilket kan leda till att särbehandlingen av yngre i vardagsföreteelser 

riskerar att betraktas som mindre problematiska än vad särbehandling grundade i 

tillhörighet till andra kategorier såsom kön och etnicitet anses vara. Detta blir 

därför betydelsefullt att undersöka.  
 

Detta är en studie om vilken betydelse kategorierna ålder och kön får i arbetet på 

HVB med ensamkommande, men vi anser det även bli en större fråga i det sociala 

arbetets yrkesfält som det inte pratas mycket om. Hur ska man tänka om 

socialarbetarens roll i förhållande till klienter? Kan män jobba på kvinnojourer, 

före detta missbrukare jobba med missbrukare eller unga i behandlingsarbetet 

med ungdomar? Vad får det för konsekvenser att socialarbetare arbetar med sig 

själva som redskap? Och vad har de olika sociala positionerna de tillhör för 

inverkan?  
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BILAGA 1 

 

 

Här kommer ett informationsbrev till dig som valt att medverka som 

intervjuperson.  

 

Vi heter Rania Saliba och Irene Gomez och vi är studerande på 

Socionomprogrammet vid Socialhögskolan i Lund. Vi håller just nu på att skriva 

vår c-uppsats vars syfte är att genom intervjuer, för att få en förståelse för hur 

unga arbetstagare bemöts i socialt arbete. Mer specifikt vill vi undersöka hur 

bemötandet ser ut på HVB-hem där man jobbar med barn och unga och utforska 

om åldern på arbetstagaren har en betydelse för arbetet. 

 

Den grupp respondenter vi vill nå ut till är de som är verksamma på ett HVB och 

som är under 25 år. 

Vår förhoppning är att få en variation bland intervjupersonerna där bland annat 

kön och erfarenhet skiljer sig åt. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. 

 

Dina personuppgifter samt innehållet i intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt. Som deltagare i vår studie kommer du att avidentifieras i uppsatsen 

så att det inte går att koppla vårt resultat till enskilda individer. Ditt deltagande i 

studien är helt frivilligt, och du kan när som helst kan avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

 

Då uppsatsen är färdigställd kommer du bli erbjuden att läsa den i sin helhet.  

 

Vid frågor får du gärna ta kontakt med oss.  
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

 

Tema: Hur yngre personer upplever att deras ålder tar sig i uttryck i mötet med 

kollegor och klienter. 

 

• Hur gammal är du är? 
 

• Hur länge har du jobbat på HVB hem? 
 

• Vad är det för målgrupp? Kön? Ålder? 
 

• Hur ser arbetsgruppen ut? Följdfrågor: Kön? Ålder?  
 

• Hur skulle du vilja beskriva din yrkesroll? 
 

• Upplever du att det finns några förväntningar och normer som är kopplade 
till din ålder?  

 
• Kan du berätta om någon situation där en kollega kommenterat din ålder? 

(direkt, indirekt) Är ålder något ni pratar om? 
 

• Finns det några fördelar med att vara ung verksam på ett HVB hem? 
Nackdelar? 

 
• Hur upplever du att ungdomarna på boendet förhåller sig till dig? Har de 

någon gång kommenterat att du är ung? 
 

• Kan du berätta om någon situation där det faktum att du är kvinna/man 
och ung? ex. om det blir ett bråk, att det blir självklart för dig som man att 
gå in och stoppa det.  

 
• Har du någon gång upplevt att din kollega eller chefs ålder blivit 

ifrågasatt?  
 

• Har du någon gång varit med om en situation där din ålder blivit 
ifrågasatt? Berätta mer. Vem ifrågasatte det? hur hantera du då? Hur 
påverkade det dig?  

 
• Hur tänker du kring att det finns en åldersgräns för att jobba inom en HVB 

verksamhet i vissa kommuner?  
 


