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Abstract 

 

Barn som flyr till ett nytt land utan föräldrar eller vårdnadshavare kallas för ensamkommande 

flyktingbarn. Vägen till det nya landet är oftast lång, svår och efterlämnar smärtsamma 

erfarenheter. Det är en resa som har inneburit att de ensamkommande flyktingbarnen har 

förlorat den trygghet de en gång har fått från sina familjer. I det nya landet möter de 

ensamkommande flyktingbarnen många människor, där de flesta har en yrkesrelaterad 

relation till dem. Vårt syfte har varit att undersöka hur de ensamkommande flyktingbarnens 

sociala behov kan tillgodoses av yrkesrelaterade relationer på ett utvalt HVB-hem (hem för 

vård och boende) i Halmstads kommun. Våra informanter är personal på boendet Eken och 

ansvariga lärare för de ensamkommande flyktingbarnens utbildning.  Vår studie grundar sig 

på informanternas tolkningar av de ensamkommande flyktingbarnens sociala behov. Vi har 

även intresserat oss för hur våra informanter uppfattar de ensamkommande flyktingbarnens 

strävan efter en familjelik gemenskap, men också de emotioner informanterna upplever i sitt 

arbete.   

Vi utförde kvalitativa intervjuer och av det insamlade materialet framgick det att de 

ensamkommande flyktingbarnen har ett stort behov av sociala relationer, som förutsätter 

närhet. Vi kom fram till att barnen sökte sig till varandra för att tillgodose behovet av närhet, 

då informanterna har en emotionell distans till barnen. Det framkom tydligt att informanterna 

har svårigheter att avgöra hur mycket de ska engagera sig känslomässigt. Eftersom vi ville ta 

del av hur informanterna tolkade de ensamkommande flyktingbarnens sociala behov har vi 

använt oss utav hermeneutik, som vetenskapsteoretisk ansats. Vi kunde tolka och förstå det 

empiriska materialet med hjälp av utvalda socialpsykologiska teorier.  Tolkningar har 

utvecklats med hjälp av Scheffs teori om sociala band, Weiss tankar kring sociala behov, 

Stenbergs beskrivning av motiv till gemenskap samt Asplunds teori om social responsivitet 

och Hochschilds teorier om det emotionella arbetet. Dessa teorier har i vår studie kompletterat 

varandra och förklarat olika socialpsykologiska aspsekter som förekommer i arbetet med de 

ensamkommande flyktingbarnen.    

Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn, sociala behov, gemenskap, emotioner, 

hermeneutik  
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Abstract 

 

Children that flee to a new country without parents or guardians are called ´unaccompanied 

children´. The road to the new country is often long, difficult and leaves the children with 

painful experiences. It is a journey that leads to the unaccompanied children loosing the sense 

of security and safety they once had with their families. In the new country the children meet 

many people, out of which most have a professional relationship with them. Our purpose has 

been to study how unaccompanied children´s social needs can be met by professional 

relationships in a selected accommodation in Halmstads municipality. Our informants are 

staff at the accommodation called ”Eken” and teachers responsible for children`s education. 

Our study is based on the informant´s interpretations of the unaccompanied children´s social 

needs. We have also paid interest to how our informants perceive the children´s strive towards 

being part of a community similar to that of a family, simultaneously as we have paid interest 

to the emotions the informants experience in their work.  

We conducted qualitative interviews and the collected information showed that the 

unaccompanied children have a great need for intimate social relationships. We concluded 

that the children seek their way to each other to meet their need for intimate relationships 

whilst the informants keep an emotional distance to the children. It became clear to us that the 

informants had difficulties knowing how much they should get involved emotionally. When 

we wanted to take part of how the informants interpreted the unaccompanied children´s social 

need we used hermeneutics as a scientific approach. We could interpret and understand the 

empirical data using selected social psychological theories. Interpretations were developed 

using Scheff’s theory on social ties, Weiss thoughts on social needs, Stenberg´s description of 

fellowship, Asplund’s theory on social responsivity and Hochschild´s theory on the emotional 

work. These theories have, in our study, complemented each other and explained various 

social psychological aspects that occur when working with unaccompanied children. 

Keywords: unaccompanied children, social needs, community, emotions, hermeneutics 
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1. Inledning 

 

De senaste åren har det skett en ökning av ensamkommande asylsökande barn i Sverige 

(MIG, 2011). Diskussion om ensamkommande flyktingbarns utsatta situation har kommit i 

skymundan och har inte förrän de senaste åren blivit ett omtalat ämne. Vi finner därför studier 

kring ensamkommande flyktingbarn vara av relevans. Vi har av den anledningen valt att 

studera de sociala villkor de ensamkommande flyktingbarnen lever i.  

Att ha sin familj nära sig kan av många människor upplevas som en självklarhet, men inte av 

de ensamkommande flyktingbarnen som i kamp för sitt liv separerats från nära och kära och 

den plats som har varit deras hem. Rädslan att bli hemskickad till ett land där det råder krig 

och orolighet samt svårigheten att stå med ett ben i det förflutna och med det andra i 

framtiden är en del av de ensamkommande flyktingbarnens vardag. De ensamkommande 

flyktingbarnen kan i denna osäkra situation uppleva att den trygghet de tidigare har haft är 

försvunnen. Barnen måste börja om från grunden, där all tidigare förvärvad kunskap kan vara 

svår att applicera i det nya landet. 

 De ensamkommande flyktingbarnens situation kan vara svår att förstå, men med denna studie 

kommer vi ett steg närmare en ökad förståelse. Vår studie undersöker de faktorer som kan 

underlätta de ensamkommande flyktingbarnens väg till ett nytt liv och socialt välbefinnande. 

Genom kontakt med ett HVB- hem i Halmstad har vi fått möjlighet att studera hur de 

ensamkommande flyktingbarnen utvecklar sitt sociala liv. Personal på boendet och ansvariga 

lärare för barnen är en stor del av barnens sociala liv. Av den anledningen har vi försökt att 

förstå vilka sociala aspekter som är avgörande för barnens välbefinnande utifrån 

informanternas perspektiv.  
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1.1 Syfte & Frågeformulering 

Syftet med denna studie är att utifrån en socialpsykologisk infallsvinkel undersöka hur 

professionella aktörer i Halmstads kommun som arbetar med ensamkommande flyktingbarn 

ser på dessa barns sociala behov. För att undersöka det har vi genomfört intervjuer med 

anställda på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn samt lärare som är ansvariga för 

barnens utbildning. Fokus är på de sociala behov som våra informanter anser finns och hur 

dessa behov kan tillgodoses genom de anställdas formella och yrkesrelaterade relationer till 

barnen.  

Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeformulering: Hur ser professionella aktörer 

på ensamkommande flyktingbarns sociala behov och vilken roll spelar dessa aktörer i och för 

dessa barns sociala liv? För att kunna besvara vår frågeformulering har vi valt att bryta ner 

frågeformuleringen i tre teman som behandlar olika aspekter av frågeformuleringen.  

Vår uppsats baseras på följande tre teman:  

 De professionellas syn på de ensamkommande flyktingbarnens sociala behov.  

 De professionellas syn på de ensamkommande flyktingbarnens strävan till en 

familjelik gemenskap och vägen dit.  

 De professionellas emotionella kamp för att skapa en balans mellan närhet 

och distans i förhållande till de ensamkommande flyktingbarnen. 
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1.2 Disposition 

Dispositionen i den här uppsatsen består av sju kapitel där vi inledningsvis beskriver vårt 

syfte tillsammans med de tre teman studien bygger på. I det andra kapitlet presenteras 

bakgrundsinformation kring ensamkommande flyktingbarn, barnkonventionen, 

Migrationsverket, boendet samt tidigare studier som gjort om vårt utvalda ämne. Kapitel tre 

innefattar våra teoretiska utgångspunkter som följs av metodkapitlet som behandlar vår 

vetenskapliga ansats samt vårt tillvägagångssätt. I kapitel fem presenteras vårt insamlade 

material med en avslutande sammanfattning där de viktigaste aspekterna av resultatet 

framlyses. Kapitel sex innehåller vår analys och tolkning av vårt insamlade material och vår 

uppsats anslutas av kapitel sju som belyser reflektioner samt slutsatser i vår studie.  
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2. Bakgrund & Tidigare forskning 

 

Vår studie handlar om ensamkommande flyktingbarns situation i Sverige och hur de sociala 

behoven tillgodoses av deras omgivning. Vi finner en definition av ensamkommande 

flyktingbarn och en diskussion om deras orsaker till flykt vara relevant, då vi därigenom 

erhåller en avgränsning av såväl grupp som orsak. Vi förtydligar på så vis vad som är 

specifikt för den grupp som betecknas som ensamkommande flyktingbarn och kan få en bättre 

förståelse för deras situation.  

I nästa steg är vi intresserade av att beskriva utvalda aktörer, som har en inverkan på barnens 

liv. Vi kommer att närma oss de uppgifter som varje enskild aktör har, i syfte att kunna 

förtydliga hur ansvaret fördelas gällande de ensamkommande flyktingbarnen. Av den 

anledningen har vi valt att ta upp barnkonventionens vision, Migrationsverkets uppdrag men 

även ge bakgrundsinformation om det HVB-hem och den gymnasieskola, vilka vi har 

samarbetat med, för att få förståelse för de anställdas arbetsuppgifter i arbetet med barnen. 

Vidare i detta kapitel kommer vi även att lyfta fram tidigare forskning kring handledning som 

ett viktigt redskap i arbetet med ensamkommande flyktingbarn samt en studie om främjandet 

av psykosocialt välbefinnande. 

2.1 Vilka är de ensamkommande flyktingbarnen? 

Enligt publikationer i Departementsserien (Ds, 2004) definieras ensamkommande 

flyktingbarn såsom de asylsökande, som är under 18 år. Gränsen mellan vuxen och barn kan 

vara lägre om barnet skulle komma från ett land med lägre myndighetsålder. Det asylsökande 

barnet ska även ha separerats från båda sina föräldrar och inte heller ha en vuxen som enligt 

lag eller sedvana bär något ansvar. De ensamkommande flyktingbarnen har av flera olika skäl 

flytt sitt hemland.  Förföljelse, hälsotillstånd och social missär är några av de orsaker som kan 

ha tvingat de ensamkommande barnen till flykt (Ds, 2004). Orsaken till flykt kan även vara att 

flyktingbarnets föräldrar av omtanke vill ge barnet möjligheter till en ljusare framtid med 

bättre tillgång till bland annat sjukvård, utbildning och trygghet.  

2.2 Vilka bär ansvar för de ensamkommande flyktingbarnen?  

FN grundade i slutet av 1980-talet en konvention som stödjer barns rättigheter (Hjern et al. 

2004). Barnkonventionen har som uppgift att uppmuntra länder att värna om världens alla 

barn. Konventionen baseras på artiklar som länder bör följa, för att skapa en bra omgivning 
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för barn. Artiklarna förespråkar att barnets bästa bör vara utgångspunkten vilket bland annat 

innebär att barnet inte ska bli diskriminerat. Barnet ska även kunna uttrycka sina åsikter fritt, 

har möjlighet att leka, ha rätt till vila/fritid och få tillgång till bästa möjliga vård vid sjukdom. 

De artiklar som specifikt berör ensamkommande flyktingbarn är rätten till samma skydd som 

andra barn. 2006 utvecklades en paragraf i utlänningslagen utifrån barnkonventionen (MIG, 

2011). Den nya paragrafen innebär att barnets bästa ska vara i fokus även under en 

asylprocess. Av den anledningen har ensamkommande flyktingbarn rätt till de resurser som är 

nödvändiga under tiden de är i landet. Utifrån bland annat barnkonventionen utvecklar 

svenska riksdagen och regeringen asyl- och migrationspolitiken som Migrationsverket (MIG, 

2011) praktiskt tillämpar i sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn. 

Migrationsverket är den svenska myndighet som har till uppgift att granska ansökningar från 

asylsökande som temporärt eller permanent vill bosätta sig i landet. Visionen 

Migrationsverket arbetar efter är att med öppenhet ta tillvara de möjligheter den globala 

migrationen erbjuder. Myndigheten ger statliga ersättningar till kommuner och landsting som 

tar emot invandrare/flyktingar. Migrationsverket bidrar även med boende och sysselsättning 

för asylsökande under asylprocessen men har även en stödjande funktion för de som fått 

avslag och beslut om utvisning. Från 1 januari fram till 1 november 2011 har 

Migrationsverket tagit emot 2 081 asylsökande barn varav 80 % har beviljats 

uppehållstillstånd (MIG, 2011).  Det kan finnas ansökningar under perioden som fortfarande 

är under behandling och det kan även finnas ansökningar från tidigare år där beslut kommit 

under perioden. Migrationsverket har som uppgift att bedöma det asylsökande barnets ålder, 

söka efter anhöriga men även utse ett offentligt biträde som hjälper barnet med svenska lagar 

och asylprocessen.  

Under 2009 arbetade Migrationsverket (MIG, 2011) med att korta ner väntetiden för 

asylsökande flyktingbarn. Migrationsverket har som mål att ge samtliga asylsökande barn ett 

beslut inom tre månader, för att sedan kunna placera de som fått uppehållstillstånd på ett 

permanent boende fram till att de myndighetsförklaras. Migrationsverket har en 

överenskommelse med de kommuner som är villiga att erbjuda de asylsökande ett boende tills 

de är myndigförklaras.  

Halmstads kommun har ingått en överrenskommelse med Migrationsverket om att erbjuda 

boende för ensamkommande flyktingbarn. HVB-hemmet Eken är ett boende för 

ensamkommande flyktingbarn i Halmstads kommun som startade sin verksamhet i maj 2011. 

Eken drivs av en projektledare och sju socialpedagoger som samtliga har högskoleexamen 
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inom ämnet. De anställda är ansvariga för nio ensamkommande flyktingpojkar från 

Afghanistan mellan åldern 16-18 år. Utifrån anställda på boendet Eken är verksamhetens mål 

att ge god omvårdnad och stöd till de flyktingbarnen som vistas på boendet samt stärka 

ungdomarnas självständighet. För att det ska kunna uppnås har verksamheten som mål att 

skapa ett tryggt boende där flyktingpojkarna med säkerhet vet att de kan bo, sova, äta, få 

kläder men även tillgång till personalens råd och stöd. På så sätt vill HVB-hemmet skapa en 

så hemlik miljö som det finns möjlighet till.  

Personalen på Eken arbetar efter socialtjänstens modell, BBIC (Socialstyrelsen, 2011) för att 

kunna skapa så goda förutsättning som möjligt för de ensamkommande flyktingbarnen. BBIC 

(Barnes behov i centrum) är en modell, som är utformad för att sätta barns behov i centrum 

och undersöker vad som är bäst för det enskilda barnet. BBIC är utformad likt en triangel med 

tre grundprinciper. Den första principen är att ha barnens behov i fokus, den andra principen 

är huruvida föräldrarna har förmåga att ge omsorg och den tredje principen innefattar 

familjens situation och miljö. Då de ensamkommande flyktingbarnen separerats från sina 

familjer har istället anställda på boendet till viss del övertagit familjens uppgifter. Några av 

dessa uppgifter är att integrera barnen, genom att skapa ett positivt nätverk. Även integration 

genom att tillhandahålla kunskap om det svenska samhället och ge stöd i att skapa en aktiv 

och meningsfull fritid hör till dessa uppgifter. Vidare har de anställda som uppgift att ge stöd i 

barnens skolgång och uppmuntra till utveckling inom det svenska språket.  

De som bär det största ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen på Ekens skolgång är 

de ansvariga lärarna på en gymnasieskola i Halmstads kommun. På denna skola får barnen 

lära sig det svenska språket och får kunskap i andra ämnen, som ger barnen möjligt att 

vidareutbilda sig på gymnasienivå. Informanter från skolan har även beskrivit det vara viktigt 

att nämna att gymnasieskolan ifråga har speciellt anpassade klasser för de som inte behärskar 

det svenska språket. De lärare som arbetar med de ensamkommande flyktingbarnen är 

ansvariga för olika steg i barnens kunskapsutveckling, en utveckling som även innefattar en 

successiv förståelse för det svenska samhället.  

2.3 Handledning, ett värdefullt redskap 

Almqvist (1994) beskrev att handledning för de som arbetar inom människovårdande yrken 

har kommit att bli allt mer vanligt. Framförallt krävs handledning för de som använder sina 

personliga egenskaper som arbetsredskap för att uppnå arbetets mål. Almqvist (1994) 

förtydligade att det är vanligt inom dessa yrken att reagera emotionellt och känna sig 
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otillräcklig, frustrerad, ledsen m.m. Enligt Almqvist (1994) kan hanledning ge anställda 

redskap för att använda sina redan förvärvade erfarenheter och kunskaper och applicera det i 

arbetet för att kunna hantera sin arbetssituation.  

Almqvist (1994) lyfter att personal som arbetar med flyktingbarn kan uppleva oro inför det 

första mötet med barnen men som snabbt övergår till entusiasm. Enligt Almqvist (1994) kan 

entusiasmen medföra att personal är mer involverad och att gränsen mellan privatliv och 

yrkesliv inte är lika hårddragen. Efter en tid kan engagemanget försvagas då personal ständigt 

möter nya flyktingbarn (Almqvist 1990). Det minskade engagemanget kan även utifrån 

Almqvist (1994) bero på att arbetet med barnen kan ha inneburit besvikelser och konflikter. 

Förvirring kan även ha uppstått mellan personal och barnen då personalens otydliga 

gränsdragningar har lämnat personal och barn osäkra med hur mycket som kan förväntas av 

dem.  Almqvist (1994) påtrycker även exempel som när flyktingbarnen låter sin sorg gå ut 

över personalen kan medföra att personalen upplever sig otillräcklig och kan i värsta fall 

medföra till utbrändhet. Vid sådana tillfällen kan hanledning enligt Almqvist (1994) vara 

värdefullt för att personalen ska vara medvetna om sina begränsningar men även för att kunna 

acceptera dem.  

2.4 Främjandet av psykosocialt välbefinnande 

Ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i ett land kommer oftast bärandes på 

psykosociala behov då de tvingats separeras från familj, vänner och sina hem. Kohli (2003) 

beskrev i sin studie om de ensamkommande flyktingbarnens främjande till psykosocialt 

välbefinnande där barnen själva med hjälp av terapeutisk hjälp kan hitta sin väg till 

återhämtning. En sådan resa innebär att finna och återskapa känslan av tillhörighet som gått 

förlorad men även finna en inre styrka för att självständigt klara sig i livet. Kohli (2003) har 

gjort en studie baserad på sårbarhet och motståndskraft hos ensamkommande flyktingbarn. I 

intervjuer med ensamkommande flyktingbarn visar resultaten att barnen upplevde livet skört 

och var rädda inför framtiden då tidigare plågsamma minnen kom ifatt. De ensamkommande 

barnen i studien har trots sina traumatiska upplevelser beskrivits ha en enorm 

anpassningsförmåga, hunger efter utbildning och viljan att lyckas trots hinder. Kohli (2003) 

framlyser den vitala delen i arbetet med ensamkommande flyktingbarn att vara en känsla av 

en säker framtid vilket inte kan upplevas förrän uppehållsstillstånd beviljats.  

När de ensamkommande flyktingbarnen anländer till den nya miljön ställs de genast inför en 

mängd olika hinder, varav Kohli (2003) beskriver tre psykologiska hinder som barnen måste 
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korsa. Det första hindret barnen måste övervinna är att snabbt anpassa sig till den nya miljön 

och lära sig de regler och normer som råder i samhället för att kunna passa in. De flesta 

ensamkommande flyktingbarn bär på traumatiska händelser och minnen som ständigt är 

närvarande i deras tillvaro och kan vara ett stort hinder för dem att utvecklas. Ett sådant 

hinder måste bearbetas och kan endast övervinnas när de ensamkommande flyktingbarnen 

känner trygghet och komfort i den miljö de befinner sig i. Det tredje hinder som de 

ensamkommande flyktingbarnen behöver överkomma är en mängd olika statliga processer där 

barnens vård och skydd står i fokus. Det tredje hindret består av många dokumentationer, nya 

formella relationer samt sjukvård och kontroller. De tre ovan nämnda hinder måste de 

ensamkommande flyktingbarnen korsa oavsett om de ännu inte beviljats uppehållstillstånd. 

Det är denna väg barnen måste ta för att tillgodose sitt behov av tillhörighet och trygghet i det 

nya landet. En tillhörighets- och trygghetskänsla som enligt Kohli (2003) är grundläggande 

för att bibehålla psykiskt välbefinnande.  

Utifrån forskning (Kohli, 2003) kring ensamkommande flyktingbarn och deras svårigheter i 

den nya miljön hade ett flyktingbarn beskrivit sin situation vara likt känslan av att förlora 

ratten till sitt liv. Utmaningen i arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen beskrev Kohli 

(2003) inte bara vara att hitta den förlorade ratten utan även att vägleda de ensamkommande 

barnen i rätt riktning till en säker väg i deras sökande efter tillhörighet. En sådan vägledning 

leder det ensamkommande barnet till att själv finna ansvaret för sin dåtid, nutid och framtid 

som främjar det psykosociala välbefinnandet.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Syftet med den här studien är att undersöka socialpsykologiska aspekter av ensamkommande 

flyktingbarns sociala behov. För att få en förståelse för det utvalda ämnet har vi valt 

socialpsykologiska teorier som behandlar sociala behov, gemenskap, sociala band, det 

emotionella arbetets rollteori samt social responsivitet. Vi kommer inledningsvis belysa Weiss 

(1974) teori om sociala behov, därefter övergår vi till Stenbergs (2011) resonemang kring 

motiv till gemenskap och vidare beskrivs Hochschilds (2003) rollteori om det emotionella 

arbetet sammanvävd med Asplunds (1987) teori om social responsivitet. 

3.1 Sociala behov och motiv till gemenskap 

Enligt Weiss (1974) har individen ett behov av att samspela och därför en vilja till att etablera 

och upprätthålla sociala relationer. Oavsett om det uppstår störningar i processen att etablera 

och upprätthålla sociala relationer så kvarstår behovet av social kontakt.  

Weiss (1974) förtydligade skillnader mellan primära och sekundära relationer. Relationer som 

präglas av närhet, engagemang och en kontinuerlig kontakt karaktäriserar den primära 

gruppen medan den sekundära gruppen till större delen består av relationer med professionella 

och yrkesmässiga förhållningssätt där emotioner bortfaller. Utifrån den primära gruppen 

utvecklar individen sin tro, attityd och förståelse vilket lägger grunden för individens moral. I 

den primära gruppen tar individerna hand om varandra och skapar trygga förhållningssätt till 

framtida primära grupper. Uppstår det brist eller störningar i anknytningen till en primär 

grupp kan konsekvensen bli ett normlöst tankesätt vilket kan medföra farliga tillstånd för 

individens kognitiva och emotionella processer. Av den anledningen är det avgörande för 

individens välbefinnande att ha en viss mängd av primära grupper där det finns utrymme för 

närhet och engagemang. Den trygghet som kan skapas i primära grupper går inte att finna i en 

sekundär grupp då individen i den sekundära gruppen är hämmad för att utrycka sina 

emotioner. Eftersom emotioner ger individen möjlighet att vara sig själv är det viktigt att 

individen har primära grupper att kunna uttrycka sina känslor inför.  

Den klassiska uppdelningen av primära och sekundära grupper är enligt Weiss (1974) inte 

tillräcklig för att förklara individens behov av olika sociala relationer. Weiss (1974) beskriver 

betydelsen av att ha ett varierat socialt nätverk och menar att olika relationer möjliggör olika 

typer av sociala förnödenheter.  
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Den första förnödenheten är (Weiss, 1974) anknytning och innefattar den primära gruppen där 

relationer byggs på ett personligt plan som ger upphov till trygghet och tillhörighet. Den andra 

förnödenheten är social integration där likartade intressen och erfarenheter är grunden för 

detta relationsskapande. Ett omsorgstagande mellan barn och föräldrar där föräldern skapar 

sig en mening utifrån att den upplever sig behövd utgör den tredje förnödenheten. Den fjärde 

förnödenheten innebär att individens sociala kompetens blir bekräftad från andra. Pålitliga 

relationer utgör den femte förnödenheten där ett givande och tagande sker utan ett påtvingat 

utbyte. Den sista förnödenheten i Weiss (1974) system är de relationer som erbjuder råd och 

emotionellt stöd vid stressiga situationer och erbjuds oftast av personer som innehar 

auktoritära och pålitliga roller.  

Ovanstående sex förnödenheter beskriver ett rikt socialt liv med varierande sociala relationer. 

Vid brist eller avsaknad av någon av de ovanstående sociala relationerna kan 

ensamhetskänslor utvecklas. Weiss (1974) beskrev ensamhet utifrån två kategorier, 

emotionell och social ensamhet. Emotionell ensamhet innebär en avsaknad av personliga 

relationer medan social ensamhet innebär att individen inte har tillfredställande kvalitativa 

eller kvantitativa sociala relationer. Behovet av de sex förnödenheterna (Weiss, 1974) är 

föränderliga och har olika betydelser för individen i olika faser i livet, dock kan relationer 

alltid utvecklas för att kunna tillgodose önskade behov i gemenskaper.  

Det som driver individen till gemenskap kategoriseras enligt Stenberg (2011) i två olika 

motiv. Bekräftelse (Stenberg, 2011) är ett av de motiv som bidrar till en trygg och avslappnad 

miljö där individen inte behöver uppfylla önskade förväntningar av andra. Bekräftelsegivande 

relationer innebär att individen likt Weiss (1974) tidigare beskrivning av den första 

förnödenheten har ett socialt nätverk som generar trygghet och ger individen utrymme för 

utveckling. Det andra motivet till gemenskap är möjligheten för utveckling (Stenberg, 2011) 

där tankar och idéer utbyts och utvecklar individens förståelse för sin roll och plats i 

samhället.  

3.2 Sociala band 

Enligt Scheff (1990) är människan ofullständig utan sociala band och har därför ett behov av 

att känna sig delaktig i en gemenskap. Tillhörighet i en gemenskap skapas genom att 

människan bevarar sina sociala relationer. Ett sådant upprätthållande leder till trygga sociala 

band vilket innebär en mental och emotionell samstämdhet i ett samhälle där individer visar 

varandra ett ömsesidigt hänsynstagande.  
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Scheff (1990) utvecklade ett emotionellt relationellt system som konkretiserar 

hänsynstagandet människor emellan, The Deference-Emotion system (Scheff, 1990). Ett 

system som är osynligt men påverkar människan i alla dess handlingar och är en yttre 

påverkan där individen tvingas anpassas till samhällets normer och värderingar i form av en 

social kontroll. Det som formar individen till att följa de formella och informella lagar som 

råder i ett samhälle är den sociala kontrollen. Drivkraften människan har till att följa dessa 

normer och värderingar är de informella belöningar och sanktioner som upplevs och resulterar 

i emotionerna skam och stolthet. När sociala band är hotade medför det till skamkänslor 

medan det vid trygga sociala band uppstår stolthet. För att de sociala banden ska vara trygga 

måste det finnas en balans mellan individ och samhälle. 

Scheff (1990) lyfter fram beroendet mellan individ och samhälle vid skapandet av de sociala 

banden. För att upprätthålla dessa band krävs det en balans mellan närhet och distans. En 

optimal differentiering (Scheff, 1990) innebär att de sociala banden är i en balans mellan 

individens och gruppens behov. Vid obalans kan gruppens behov upplevas vara i fokus och 

individen kan då känna sig uppslukad av gruppen då distansen mellan samhälle och individ 

inte är tillräckligt åtskilda och därför sker det en underdifferentiering. Är individen istället 

isolerad och distanserad från gruppen, lösgörs de sociala banden och individen förlorar sitt 

sociala nät vilket leder till att en överdifferentiering sker.  

3.3 Det emotionella arbetes rollteori och social responsivitet  

Hochschild (2003) belyste att individen bär på flera olika roller, där varje roll uttrycker 

emotioner på olika sätt. Enligt Hochschild (2003) agerar människan utifrån känsloregler, likt 

en mall för hur individen emotionellt bör agera i olika situationer. I samspel med andra blir 

individen medveten om de känsloregler som styr deras handlingar. De emotioner som 

individer upplever i arbetslivet är det som Hochschild (2003) valde att studera kring. Det 

innefattar frågor som vad, hur, och på vilket sätt en anställd bör uttrycka sina känslor utifrån 

arbetslivets formella regler.  

Hochschild (2003) förklarade att emotionellt arbete kan utryckas på två olika sätt, genom 

ytligt eller djupt emotionellt agerande. Ytlig emotionellt agerande innebär att individen inte 

förmedlar vad den egentligen känner och på så vis blir de emotioner som förmedlas onaturliga 

och den genuina känslan undertrycks. De emotioner som förmedlas utåt blir onaturliga och 

den genuina känslan undertrycks. Djupt emotionellt agerande är då individen är sig själv och 

ohämmat kan utrycka sina genuina emotioner. 
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De flesta arbetsplatser kräver ett emotionellt förhållningssätt, förmåga att tolka kroppsspråk 

men även behovet av att samspela med andra. Det kan uppstå en problematik då en anställd 

kan behöva undertrycka sina emotioner för att uppnå arbetsplatsens krav. Hochschild (2003) 

beskrev att problematiken uppstår när individen inte uttrycker sin upplevda känsla vilket 

skapar en emotiv dissonans. För att kunna uttrycka sina emotioner på arbetsplatsen krävs det 

en omvandling från det privata emotionella systemet till ett professionellt bruk, sker inte en 

omvandling går det inte att uttrycka djupt emotionellt arbete. Enligt Hochschild (2003) är det 

nödvändigt att finna en balans på arbetsplatsen där arbetet blir utfört men inte på bekostnad av 

det egna emotionella arbetet.  

Hochschild (2003) presenterade tre förhållningssätt i ett emotionellt arbete där det både finns 

fördelar och nackdelar med respektive förhållningssätt. I det första förhållningssättet 

identifierar individen sig med sitt arbete vilket kan medföra till stress och utbrändhet. Det 

andra förhållningssättet innebär att individen gör en åtskillnad mellan sig själv och sitt arbete 

vilket minskar risken för utbrändhet men kan istället leda till att individen anklagar sig själv 

för att inte ta sitt arbete på allvar. I det tredje förhållningssättet är individen för distanserad 

från sitt arbete vars konsekvens kan bli ett cyniskt uppträdande gentemot de som är 

involverade i arbetet. Hochschild (2003) beskrev att hanterandet av emotioner är en konst 

men är en nödvändighet för civiliserandet av samhället. Medan Hochschild fokuserade på de 

emotioner som uppstår i arbetet beskrev Asplund (1987) på ett mer abstrakt plan hur individer 

förhåller sig till varandra.  

Asplund (1987) beskrev att människan har en benägenhet att vara socialt responsiv vilket 

innebär en vilja hos individen att ge ett gensvar på andras handlingar och uttryck. Individen 

responderar därför på stimuli, om någon ler, ler man tillbaka men kan även vara av negativt 

slag där ilska möts av ilska. Den social responsiviteten uttrycks spontant och uppstår i 

mellanmänsklig kontakt. Besvarar inte individen den andras handlingar och uttryck sker det 

en motsatt effekt och människan blir då asocialt responslös (Asplund, 1987) vilket innebär att 

individen inte ger ett gensvar på yttre stimuli. Den asociala responlösheten är därför ett 

kontrollerat och inlärt socialt formellt beteende.  

Asplund (1987) belyste att individen växlar mellan att vara socialt responsiv och asocialt 

responslös. Sker inte ett växelspel och individen bortfaller i den sociala responsiviten kan det 

medföra att människan blir asocialt responslös som i sin tur kan leda till utbränning. Asplund 

(1987) beskrev att utbrändhet till större delen uppstår i arbeten där individer arbetar 

tillsammans och måste ha ett visst förhållningssätt gentemot varandra. Orsaken till utbrändhet 
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beskrev Asplund (1987) inte bero på negativa känslor i arbetet utan det är när känslor inte kan 

uttryckas och det sker ett känslobortfall som utbränning blir ett faktum. Asplund (1987) 

beskrev även att känslor är feedback där både positiva och negativa känslor är nödvändigt för 

människans sociala liv. Frånvaron av feedback kan därför leda till att det affektiva livet dör ut 

och blir meningslöst och individen enbart agerar utifrån sin roll likt en abstrakt 

samhällsvarelse (Asplund, 1987).  

Individen är då i en abstrakt socialitet där känslorna blir innehållslösa och förlorat sin 

innebörd. Då den abstrakta samhällsvarelsen har ett asocialt responslöst beteende kan den 

andra parten bli en abstrakt samhällsvarelse som gensvar. Konkret socialitet (Asplund, 1987) 

innebär att individen agerar utifrån de känslor de upplever och då de uttrycker sina emotioner 

och får respons löper de låg risk för att bli utbrända. Asplund (1987) beskriver behovet av 

social responsivitet innebära att individen är en varelse som lever upp tillsammans med andra.    
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4. Metod 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera de metodologiska tillvägagångssätt som vi använt oss 

utav i vår studie. Vi kommer att presentera valda metoder för vår studie, urval, 

tillvägagångssätt, tillförlitlighet och etiska reflektioner. Vi kommer att förtydliga våra val i 

förhållande till hur vi praktiskt tillämpat det i vår studie.  

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Då vi är intresserade av hur våra informanter beskriver sina tankar, känslor och upplevelser av 

de ensamkommande flyktingbarnen har vi valt att använda hermeneutiken som 

vetenskapsteoretiska ansats i vår studie. Eftersom Thurén (2007) beskrev hermeneutiken att 

vara en tolkningslära kan vi i vår studie ta del av informanternas tolkning kring ämnet men 

även tolka våra informanters tolkningar utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Målet med denna 

studie är att förstå informanternas tolkningar utifrån det insamlade materialet och vi är av den 

anledningen inte intresserade av någon absolut sanning utan vill tolka material på ett 

förståndsmässigt plan. Thurén (2007) framlyste att byggstenen i hermeneutiken är ett 

inkännande som utvecklas från de fem sinnena och den logiska analysen. Ett inkännande 

(Thurén, 2007) innebär att individen genom tolkningar kan känna empati och utifrån sig själv 

relaterar till andra. Ett inkännande kan för oss innebära en förståelse för informanternas 

tolkningar av problematiken i arbetet.   

Thurén (2007) förklarade att nackdelen med hermeneutiken är när inkännandet är till den grad 

att de egna upplevelserna påverkar tolkningen, studieresultatet blir på så vis subjektivt och är 

beroende av den som tolkar. För att vi ska skilja mellan det vi och informanterna uppfattar 

och känner har vi innan studien separat klartgjort om de tankar vi har kring ämnet. Förutom 

denna nackdel bör projektion och kontext finnas i åtanke vid användandet av den 

hermeneutiska tolkningsläran. Projektion (Thurén, 2007) innebär att individen överför egna 

egenskaper på andra och innefattar även ett antagande om att omgivningen har ett likartat 

synsätt som en själv, det är av den anledning viktigt att tolkningar sker i rätt kontext. Vi är 

medvetna om att vårt tankesätt inte behöver delas av andra och försöker därför inte förstå 

informanterna tolkningar utifrån vår verklighet. Vi har även införskaffat oss information 

gällande vårt utvalda ämne för att kunna förstå tolkningarna utifrån dess rätta sammanhang.  

Hermeneutiken (Thurén, 2007) som tolkningslära kritiseras utifrån positivismen eftersom 

hermeneutiken inte kan uppnå absolut kunskap. Hermeneutiken erbjuder förståelse framför en 



19 
 

absolut sanning vilket kan ge ett osäkert resultat. Fördelen med hermeneutiken är att utrymme 

ges för en utveckling av tidigare förståelse och erfarenheter som kan ge möjlighet till en ökad 

förståelse. När individen tvingas möta nya upplevelser som motsätter tidigare förståelse 

omarbetas den tidigare förståelsen till en ny förståelse vilket beskrivs vara den hermeneutiska 

spiralen (Kvale et al, 2009). Den hermeneutiska spiralen illustrerar på så vis hur en bredare 

erfarenhet medför till en bättre förståelse och på sätt omvandlas de förutfattade meningarna 

till verkliga förstålelser. Vårt intresse av informanternas tolkningar gällande ämnet föregick 

önskan om att uppnå absolut kunskap vilket är anledningen till att vi valt hermeneutiken. För 

att förtydliga den hermeneutiska spiralen kommer vi att beskriva den förståelse vi hade innan 

studien längre fram i kapitlet för att utvecklingen till den nya förståelsen kan tydliggöras.  

4.2 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod vid insamlandet av det empiriska materialet 

till vår studie då vi vill få en förståelse för informanternas egna tolkningar och känslor kring 

ämnet. Kvalitativa undersökningar (Trost, 2005) skapar en närhet mellan forskare och 

informanter vilket möjliggör för forskaren att få en förståelse för informanternas utgångsläge. 

Då vi vill kunna anpassa oss efter informantens behov har vi valt en låg grad av 

standardisering (Trost, 2005) vilket ger oss utrymme att på ett avspänt sätt följa informantens 

rytm. Genom att anpassa språkbruk och frågeordning kan vi vara mottagliga för vad varje 

informant har att erbjuda vilket har varit motivet till vår intervjumetod. Trost (2005) beskrev 

kvalitativa intervjuer vara den metod som ger möjlighet till långa och genomtänkta 

resonemang. Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer på grund av att det är 

informanternas egna upplevelser som är det relevanta för vår studie.  

Vi har enbart valt att använda intervju som metod då vi anser att detta tillvägagångssätt är 

mest lämpligt för vår studie då vi med hjälp av kvalitativa intervjuer kan få förståelse för de 

ensamkommande flyktingbarnen på Ekens sociala behov utifrån de professionella 

yrkesrollerna som deltagit i vår studie. Kvalitativa intervjuer gjorde det möjligt för oss att ta 

del av informanternas egna tolkningar och resonemang kring vårt ämne. 

Då vi har valt hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats vill vi förstå de 

ensamkommande flyktingbarnens situation mer ingående och finner möjligheterna i den 

kvalitativa metoden ge oss bäst tillgång till detta. Ett val av kvantitativ metod skulle innebära 

att inget utrymme skulle ges för att kunna anpassa, förtydliga och tillägga följfrågor efter 

behov. Då vi genom en vetenskapsteoretisk ansats ska ta del av informanternas tolkningar kan 
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det förfalla självklart att välja kvalitativ som metod eftersom det kan innebära en mer 

djupgående förståelse.  

4.3 Förförståelse 

Förförståelse (Thurèn, 2007) är individens förkunskap och det är utifrån denna förståelse 

individen uppfattar sin omgivning. Det är individens sinnesintryck och tolkning som skapar 

individens verklighet och av den anledningen är individen helt beroende av sin förförståelse 

för att kunna få ny kunskap men även som bas för att förstå sin omvärld. Utan en förförståelse 

kan individen inte fungera, vilket kan medföra till att omgivningen kan upplevas kaotisk. 

Förförståelse (Thurén, 2007) utvecklas ständigt och växer fram i takt med den kunskap som 

tilldelas av omgivningen. Individen lär sig enbart sin specifika samhällskultur och på så vis 

blir det förklarligt att den egna förförståelsen inte behöver vara den rätta utan verkligenheten 

uppfattats på olika sätt.   

4.3.1 Seneds förförståelse 

Eftersom mina föräldrar flydde till Sverige innan jag var född har det funnits ett naturligt 

intresse för att förstå hur flyktingar upplever sin situation i det nya landet. Ett särskilt intresse 

har växt fram för ensamkommande flyktingbarn då jag uppfattar dem vara i ett mer utsatt läge 

då de separerats eller förlorat sina familjer.  Min förförståelse av ensamkommande 

flyktingbarn är att de har en tuff väg in till det svenska samhället. Jag uppfattar att 

separationen från familjen och kraven på att anpassa sig till ett nytt land kan medföra att 

barnen förlorat sin trygga bas och har därför svårt att knyta an till nya relationer. Det går även 

att tänka sig att i arbetet med ensamkommande flyktingbarn kan det vara svårt att inte förhålla 

sig emotionellt. Jag hoppas dock att denna möjlighet till ny kunskap kan vidga min förståelse. 

4.3.2 Olivias förförståelse 

I början av 90-talet flydde jag tillsammans med min familj till Sverige och kan av den 

anledningen delvis relatera till de ensamkommande flyktingbarnens situation. Då jag hade 

tryggheten av min familj kan jag inte sätta mig in i hur det är att fly ensam men det finns både 

för- och nackdelar med mina erfarenheter. Fördelen är att jag på grund av min flykt är 

engagerad i ämnet medan nackdelen kan vara att jag utifrån min situation ser deras och på så 

vis hindras till ny kunskap. Jag har många gånger funderat kring hur viktigt det är att ha en 

familj och vad det kan betyda för en individ. För mig är familjen en viktig del i mitt liv och 

känner därför en motivation till att hjälpa de som inte har den tryggheten.  

 



21 
 

4.4 Urval  

Eftersom vi ville utföra en socialpsykologisk studie valde vi att studera ett organiserat 

sammanhang där alla informanterna på ett eller annat sätt är ömsesidigt beroende av varandra. 

Av den anledningen var vår första tanke att studera hur de ensamkommande flyktingbarnen 

upplever sina sociala behov. Vi tog kontakt med ett boende i Halmstad som skulle kunna ge 

oss möjlighet till att utföra vår studie. Då boendet ansvarar för nio ensamkommande 

flyktingpojkar från Afghanistan i åldern 16-18 år blev det detta dessa barns sociala behov som 

vår studie kom att kretsa kring. Det fanns dock ingen möjlighet för oss att intervjua de 

ensamkommande flyktingbarnen på det utvalda boendet eftersom de är minderåriga och 

därför krävs det ett samtycke från deras förmyndare. Trost (2005) lyfte fram nödvändigheten i 

att kontakta minderåriga barns förmyndare för att få ett samtycke. Frågan om att få intervjua 

barnen togs upp i kontakt med projektledaren på boendet Eken, detta var dock inte passande 

då barnen befann sig i ett utsatt läge. 

Av den anledningen ändrade vi riktning på vår studie till att handla om personalen på Eken 

och ansvariga lärare på skolan här i Halmstad och de synsätt de har kring flyktingpojkarna på 

Ekens sociala behov.  Hjern et al (2004) beskrev vikten av att ha en nära relation till en vuxen, 

vare sig det är en förälder, lärare eller en släkting som hjälper det ensamkommande 

flyktingbarnet genom denna svåra period. Eftersom betydelsen ligger i relationen och inte i 

den roll som individen bär har vi därför inte upplevt att det skulle vara problematiskt att 

framlysa vårt syfte utifrån två perspektiv.  

Vårt urval består sammanlagt utav nio högskoleutbildade informanter som har i uppgift att 

tillgodose de ensamkommande flyktingbarnens sociala behov. Från boendet Eken intervjuade 

vi fem informanter och fyra informanter från skolan där de ensamkommande flyktingbarnen 

går. Personalen på boendet Eken är anställda som socialpedagoger och utöver dem intervjuade 

vi även ansvarig projektledare för boendet. På skolan intervjuade vi fyra lärare som har ansvar 

för olika nivåer i de ensamkommande flyktingbarnens skolgång. Vi är medvetna om att vårt 

valda ämne kan vara känsligt då det handlar om minderåriga utsatta barn och eftersom 

samtliga informanter har tystnadsplikt kan det ha försvårat möjligheten för en öppen intervju.  

Det intressanta för vår studie är att få en förståelse för hur de ensamkommande flyktingbarnen 

får sina sociala behov tillgodosedda utifrån de utvalda informanternas perspektiv. Då det är 

barnens sociala behov som står i fokus har det har varit irrelevant att studera hur 

informanternas bakgrund påverkar deras synsätt. Genus, etnicitet och ålder har därför inte haft 

någon betydelse i vår studie även om att det kan ha påverkat vårt insamlade material. Att 
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studera vårt ämne utifrån dessa aspekter hade kunnat väcka ett intressant resonemang då dessa 

aspekter samt ett större urval av informanter hade kunnat tillge en ny kunskap, dock fanns inte 

detta utrymme då vi var tvungna att avgränsa vår studie utifrån givna riktlinjer. Av etiska skäl 

har vi valt att endast kort presentera intervjupersonerna med numrering samt var de arbetar. 

För att läsaren ska få en bättre förståelse och uppfattning vid läsandet av insamlat material 

kommer här en kort presentation av våra nio intervjupersoner. Vi kommer genom hela 

uppsatsen att förkorta informanterna (IP) efter följt med det respektive nummer vi tilldelad 

varje informant. 

IP1:Boende 

IP2:Boende 

IP3:Skola 

IP4:Boende 

IP5:Skola 

IP6:Boende 

IP7:Skola 

IP8:Skola 

IP9:Boende 

4.5 Tillvägagångssätt 

Vi bestämde oss tidigt för att vår studie skulle handla om ensamkommande flyktingbarn och 

eftersom vi läser en socialpsykologisk utbildning valde vi att studera kring barnens sociala 

behov. Det bästa sättet att få tillgång till denna målgrupp var genom att kontakta boende för 

ensamkommande flyktingbarn. Vi sökte information om detta på internet och kunde genom 

socialförvaltningen i Halmstad snabbt hänvisas till ansvarig projektledare för boendet Eken. 

Innan intervjuerna påbörjats är det enligt Trost (2005) viktigt att ta kontakt för att presentera 

sig själv, sin studie och ens syfte i studien. Av den anledningen kontaktade vi ansvarig 

projektledare för boendet som efter presentation av vår studie fann vårt ämne intressant och 

ledde till en regelbunden mejlkontakt. Första mötet ägde rum på boendet Eken med ansvarig 

projektledaren och en diskussion fördes om utförandet av studien. I detta möte fick vi ett 

samtycke från projektledaren angående att utföra studien på boendet. Projektansvarig var 

positiv till att en sådan studie skulle utföras och var därför tillmötesgående. Efter detta 

informerades anställda på boendet om vår studie och tillfrågades om de ville medverka. All 

personal på Eken var dock inte villiga att delta i vår studie vilket försvårade genomförandet 

och tvingade oss att tänka om. För att få ihop tillräckligt med informanter vända vi oss även 
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till de lärare som är ansvariga för de ensamkommande flyktingbarnens skolgång. En av de 

ansvariga lärarna vidareförmedlade vår önskan om att få möjlighet att intervjua fler lärare 

vilket bidrog till att samtliga ansvariga lärare för de ensamkommande flyktingbarnen deltog i 

vår studie. 

Vid utformandet av intervjuguiden hade vi en klar bild över det sociala fenomen vi var 

intresserade av. Vi hade då inte kommit fram till hur vår slutgiltiga problemformulering skulle 

lyda men vi var medvetna om att den kunde förändras med tidens gång. Vi formulerade 

många frågor som kunde relateras till sociala behov vid formandet av intervjuguiden för att ha 

en bra grund att utgå ifrån. För att anpassa intervjun efter informanterna valde vi att ha två 

intervjuguider, en för personal på boendet och en för lärare på skolan. Intervjuguiderna består 

av liknande frågor men vi har dock tagit bort några frågor vid intervjuerna i skolan och har av 

den anledningen i slutet av uppsatsen bifogat en intervjuguide med samtliga intervjufrågor. Vi 

utförde en testintervju för att bli medvetna om de frågor som är av betydelse och som kan 

stimulera ett resonemang hos informanterna. Efter de första intervjuerna kom vi fram till att 

informanterna självmant vidrörde de frågor vi tänkt ställa vilket gjorde att vissa frågor kom att 

bortfalla. Anledningen till det ansåg vi bero på informanternas kunskap och erfarenheter inom 

ämnet men även på att de tidigare arbetat aktivt med frågor likt våra intervjufrågor. Efter 

insamlat material kunde vi klargöra de teman som var relevanta och kunde utifrån dessa 

teman bygga vår studie. Inväntandet av tematiseringen var en medveten strategi för att kunna 

forma materialet utifrån informanternas resonemang. Trots detta hade vi ändå en klar bild 

över vilka ämnen vi ville beröra och började med att ställa frågor kring sociala behov, fortsatt 

av emotioner och avslutningsvis sociala band.  

Genomförandet av intervjuerna skedde på olika platser, en del på boendet andra på skolan där 

de ensamkommande flyktingbarnen går men även på högskolan i Halmstad. Vi valde att vara 

två intervjuare under alla intervjuer eftersom vi då kunde hjälpa och komplettera varandra 

samt ge varandra stöd. Enligt Trost (2005) leder två samspelta intervjuare vanligtvis till bättre 

intervju med större förståelse och informationsmängd. Dock insåg vi att det fanns nackdelar 

med att vara två intervjuare närvarande eftersom informanterna kan uppleva sig utsatta vilket 

kan innebära att informanten sluter sig under intervjun. Trost (2005) förtydligade att ett 

maktövergrepp kan ske på grund utav att flera intervjuare är närvarande under intervjutillfället 

vilket kan medföra att informanten känner sig underlägsen. 

Vid intervjutillfällenas början presenterade vi oss och gav våra informanter möjlighet att ställa 

frågor om de det fanns några tveksamheter. För att ge informanterna en trygghetskänsla och 
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skapa ett förtroende fann vi det viktigt att upplysa informanterna om att de kommer att 

avidentifieras. Vid vår första intervju visste vi inte vad vi kunde förvänta oss och var av den 

anledningen smått nervösa. Men då vår första informant visade en öppenhet och välkomnade 

oss glatt försvann all tvivel. Personalen bjöd på kaffe och kaka vilket medförde att vi snabbt 

blev bekväma i situationen och gav oss positiva förväntningar de resterande intervjutillfällena.  

Förändringar i vår intervjuguide kom även att underlätta utförandet av intervjuerna men det 

som försvårade vår studie var framförallt vår begränsade tillgång till informanter. Trots att vi 

var ute i god tid med förfrågan om att delta i vår studie uppstod det hinder längs vägen. 

Problemet var inte att få ett samtycke utan att informanterna vid flera tillfällen avbokade i 

sista minuten. Vi har förståelse för att det kan ske plötsliga förändringar i ett sådant arbete 

som kan ha hindrat deras möjligheter att medverka. Vi är dock tacksamma för informanternas 

bidrag till ny kunskap i vår studie.  

4.6 Tillförlitlighet 

För att granska tillförlitligheten i vår studie har vi valt att utifrån validitet och reliabilitet 

kontrollera studien. Validiteten i vår studie anser vi vara hög då vi hållit oss inom ramarna för 

vårt syfte. För att försäkra oss om att vårt empiriska material är avgränsat till vårt syfte har vi 

förtydligat för informanterna att det är deras tolkningar vi är intresserade av. Har 

informanterna missuppfattat våra frågor och gett oss svar som inte hör till vårt syfte har vi fört 

tillbaka informanterna på rätt spår. Trost (2005) beskrev att för att uppnå validitet i en studie 

så krävs det att forskarna håller sig till sitt ämne och utformar frågor utifrån det. Vi upplever 

att vi under studien hållit oss innanför de ramar som är studiens mål och val av frågor, teman 

och urval har helt valts utifrån det syfte vi utformat.  

Trost (2005) har indelat reliabilitet i tre viktiga begrepp kongruens, precision och objektivitet 

som bör finnas i åtanke vid en kvalitativ studie. Kongruens innebär att forskaren ställer 

likande frågor för att ge möjlighet att få ett vidgat svar. Vi utgick från detta begrepp vid 

utformandet av våra frågor då många av de frågor vi ställde var av liknande karaktär. Detta 

tror vi fick informanterna att tänka till och reflektera en extra gång innan de besvarade våra 

frågor. På så sätt blev vi tilldelade ett genomtänkt och mångsidigt resonemang. Precision 

behandlar hur intervjuarna tar till sig det material de får från informanterna. Under 

intervjutillfällena tog vi inte förgivet hur informanterna resonerade utan lät dem alltid tala fritt 

till de själva ansåg att de besvarat vår fråga i annat fall bad vi dem att förtydliga sitt 

resonemang. Vi kunde försäkra oss om att vi uppfattat informanterna korrekt eftersom vi som 

tidigare nämnt ställde liknande frågor. Eftersom vårt ämne kan uppfattas som känsligt var det 



25 
 

viktigt för oss att vi tolkade informanternas resonemang korrekt. Objektivitet har att göra med 

om intervjuarna uppfattar tolkningar på liknande vis och när detta sker är objektiviteten hög. 

Då vi både före och efter diskuterade våra egna tankar om intervjuerna framgick det att vi 

hade liknande uppfattningar. Vi är dock medvetna om diskussionen vi förde om ämnet kan ha 

inneburit att vi har påverkat varandras åsikter som medfört en samständighet över 

upplevelserna. Av den anledningen kan det vara svårt tyda om vår studie haft hög objektivitet. 

Vår helhetsuppfattning av vår studie ger oss ett intryck av att tillförlitligheten har varit relativt 

hög både när det gäller validitet och reliabilitet. Då vi utgick från både ansvariga lärare och 

personalen på Eken kan vi även känna att vi haft ett representativt urval som bidragit till ett 

mångsidigt synsätt kring barnens sociala behov. Enligt Thurén (2007) är det viktigt att med ett 

representativ urval, detta för att inte slumpmässiga tillfällen ska påverka studieresultatet.  

4.7 Etisk reflektion 

Innan studien påbörjats övervägde vi de etiska dilemman vi kunde komma att stöta på längs 

vägen. Den första aspekt vi valde att granska var om det är etiskt inkorrekt att intervjua 

ensamkommande flyktingbarn. Eftersom de är minderåriga och även befinner sig i en svår 

situation kan vår studie leda till ett intrång i barnens integritet vilket även ansvarig 

projektledaren förtydligade vid ett senare tillfälle. Av den anledningen valde vi att intervjua 

personalen på boendet Eken och ansvariga lärare på skolan där de ensamkommande barnen 

från boendet Eken går. Vi var medvetna om att samtliga informanter kan uppleva att vår 

studie baseras på ett känsligt ämne då vårt valda ämne har innefattat frågor som berört hur 

informanterna förhåller sig till de ensamkommande flyktigbarnen. En annan aspekt som kan 

ha varit känsligt för informanterna var då vi ställde frågor kring hur de i grupp fungerar i 

arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. Vi kan även under intervjutillfällena ha fått 

informanterna att känna sig obekväma då de har tystnadsplikt och kan därför ha känt sig 

osäkra över hur mycket de ska berätta. Eftersom vi valt att spela in intervjuerna ville vi 

försäkra informanterna om att de inspelade materialet enbart var för att underlätta arbetet med 

vår studie. Inspelning av intervju var dock inget problem för samtliga informanter men vi är 

medvetna om att det ändå kan ha påverkat intervjuerna.  

Vi har under intervjuernas början varit noga med att för det första få samtycke från 

informanterna, för det andra förtydliga vårt syfte än en gång men även beskrivit att vi kommer 

behandla insamlat materialet konfidentiellt och att de har rätt att avbryta intervjun när som 

helst. För oss var det viktigt att informanterna skulle vilja delta men även att de skulle ha 

förtroende för att vi skulle behandla intervjumaterialet med försiktighet. För att försäkra detta 
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valde vi att avidentifiera både informanter, boende och skola. Boendets namn är därför fiktivt 

och skolans namn kommer vi inte att nämna i vår studie. Vi har även valt att inte namnge 

informanterna efter den ordningsföljd som de blivit intervjuade, detta för att försvåra 

möjligheten till att identifiera vilka informanter som sagt vad. För att vidare skydda 

informanternas identitet valde vi att undvika att direkt kopiera citat från intervjuerna. Detta då 

våra informanter arbetar i en liten grupp och det kan därför vara lätt att identifiera dem utifrån 

sitt talspråk. Trost (2005) beskrev att citat kan vara avslöjade för informantens identitet då 

talspråk kan identifiera informanten.  

Vi upplevde en pliktkänsla om att informera de ensamkommande flyktingbarnen om vår 

undersökning då studien handlar om dem och tog därför kontakt med ansvarig projektledare 

för att diskutera detta. Projektledare upplevde det dock inte nödvändigt att informera barnen 

och vi valde därför att förlita oss på projektledarens omdöme.  

Vi har försökt att förhålla oss till de etiska situationer som skulle kunna ha uppstått. För oss 

var det viktigt att vår studie inte skulle vara på någon annans bekostnad. Enligt Trost (2005) 

finns det ingen studie vars bidrag kan rättfärdiga att de etiska aspekterna ska åsidosättas.  
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5. Presentation av material  

 

Vid presentationen av det empiriska materialet har vi utgått från de tre teman som vår studie 

bygger på. Vi valde att strukturera vår resultatdiskussion utifrån dessa teman då det tydligare 

gick att sammanställa och presentera de professionellas syn på arbetet med de 

ensamkommande flyktingbarnen. För att uppnå en helhetsförståelse valde vi att använda alla 

informanternas resonemang i presentationen av material och har sammanställt det under varje 

tema. Ett sådant upplägg förtydligar den rådande problematiken i vår studie och lyfter fram 

både enhetliga och motstridiga resonemang. Syftet med vår studie innefattar informanternas 

samlade förhållningssätt i arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. Vi var 

intresserade av informanternas synsätt och av den anledningen var det mer relevant att 

sammanföra deras resonemang och utifrån det kunna analysera fram våra slutsatser. En 

sammanställd presentation av materialet gjorde att vi lättare kunnat lyfta fram likheter och 

skillnader mellan de olika synsätt informanterna har än om vi separat hade presenterat 

informanternas material. På så vis tydliggjordes det material som var relevant för vår 

frågeformulering och vad som var specifikt intressant för varje tema. Det första temat belyser 

de professionellas syn på de ensamkommande flyktingbarnens sociala behov av relationer 

vidare av det andra temat som berör de professionellas syn på de ensamkommande 

flyktingbarnens strävan efter en familjelik gemenskap och vägen dit. Som sista tema har vi 

lyft fram de professionellas emotionella kamp för att skapa en balans mellan närhet och 

distans.  

5.1 De professionellas syn på de ensamkommande flyktingbarnens sociala 

behov. 

För att få förståelse för vårt första tema har vi ställt frågor om vad de anställda på Eken och 

ansvariga lärare upplever ingår i barns sociala behov. Vi har även ställt frågor som rör 

uppfattningar om välbefinnande och trygghet för att sedan genom ytterligare frågor få 

förståelse för hur de arbetar utifrån sina synsätt i skapandet av välbefinnande och trygghet för 

de ensamkommande flyktingbarnen. Vi har avslutningsvis för detta tema ställt frågor kring 

integration och om hur informanterna praktiskt arbetar med att ge barnen möjligheter till att 

skapa relationer.  

Intervjuerna började med en övergripande fråga om hur informanterna upplevde betydelsen av 

sociala behov. Samtliga informanter lyfte fram individens behov av relationer och ett 

förhållningssätt där individen blir sedd och hörd och samtidigt ges utrymme för att vara sig 
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själv. Ett sådant förhållningssätt kan generera känslor av trygghet, självständighet och 

tillhörighet vilket IP3 förtydligade: 

”Man kan inte köpa känslor med pengar. Utan se mig som jag är! Fråga mig! Hur är det? Vad 

har ni gjort? Får jag titta? Det är mycket viktigt. De vill veta att de duger, jag är bra som det är 

trots allt.” 

För att kunna förstå sin omgivning krävs det enligt informanterna kunskap kring normer, 

förhållningssätt och betydelsen av olika roller och relationer. Av den anledningen är det i 

relation till andra som de sociala behoven kan bli tillgodosedda likt IP6 beskriver:  

”Ett socialt behov enligt mig är vad man behöver som kan tillgodoses av andra. Pratar man 

socialt pratar man inte om den enskilde människan utan man pratar om människan i en 

gemenskap, i ett sammanhang. Ett socialt behov kan endast täckas av andra.”  

Vidare följdes frågan om vilka faktorer som är grundläggande för barnens välbefinnande. I 

denna fråga gav informanterna splittrade uppfattningar över vilka som var de mest 

grundläggande faktorerna för de ensamkommande flyktingbarnens välbefinnande. I första 

hand beskrev samtliga informanter att stabilitet och trygghet i form av uppehållstillstånd är en 

avgörande faktor för barnens välbefinnande. Det skedde därefter en splittring bland 

informanterna angående vad som därnäst behöver tillgodoses. En del informanter definierade 

välbefinnande som tillgång till vård i form av tandläkare, läkare och sjukgymnaster i 

kombination med möjlighet till terapeut, personal och BUP (Barn och ungdomspsykiatrin). 

Betydelsen av att få de basala behoven som mat, sömn och tak över huvudet tillgodosedda 

framgick även hos informanterna. Vissa informanter upplevde snarare närhet och kroppslig 

kontakt att vara de grundläggande faktorerna för barnens välbefinnande. Informanterna kunde 

exemplifiera behovet av närhet då barnen konstant sökte efter kroppskontakt oavsett om det 

var genom grabbigt småbråk eller ömma kramar. Förutom närhet och kroppslig kontakt 

betonar informanterna att de ensamkommande flyktingbarnen behövde få veta hur situationen 

såg ut för deras familjer. Enligt en del informanter från både skola och boende beskrev att 

barnens psykiska tillstånd är viktigt för att de ska kunna etablera nya relationer. IP8 beskrev 

det på följande vis: 

”Om du har kommit hit och du inte vet hur din familj mår, är det avgörande för hur du mår. Det 

är mycket sådant man måste tänka på innan man ens kan börja tänka på att kunna tillgodogöra 

för undervisning. Jag tror att det är viktigt, så länge du inte mår bra runt omkring så är det 

jättesvårt.”  
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Trygghet beskrevs av flera informanter som den mest fundamentala faktorn för barnens 

välbefinnande. En informant resonerade kring trygghet och dess olika innebörder för varje 

individ. Av denna anledning beskrev IP6 att utgångspunkten för trygghet bör vara hos barnen. 

”Det ska finnas en trygghet, inte min upplevelse av trygghet utan deras upplevelse på vad 

trygghet innebär. Vad jag tycker spelar ingen roll utan att förstå, vad gör dig trygg? Det är jätte 

viktigt och att de ska tillgodoses de basa behoven som mat och det fysiska. Därifrån kan man ta 

resten, du måste äta för att må bra och kunna sova i lugn och ro och att veta att det inte händer 

något här. Ingen kommer slå dig om du tappar glaset, jag vet detta, det vet inte de. Det är deras 

upplevelse som är det viktiga, deras upplevelse av trygghet. Alla har inte samma upplevelse av 

trygghet utan det gäller att tillsammans sammanställa vad trygghet är för dem” 

När vi ställde frågor angående hur barnens prestationer erkänns ansåg samtliga informanter 

det vara en viktig del i arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. Här var samtliga 

informanter eniga om att de ensamkommande flyktingbarnen har ett större behov av 

bekräftelse än andra tonåringar. De ensamkommande flyktingbarnen får beröm i allt från 

hushållssysslor till läxhjälp. Personalen på Eken ansåg att positiv coachning och uppmuntran 

krävs för att få barnen delaktiga i olika hushållsnära aktiviteter som kan ge upphov till en 

delad glädje. De informanter som är ansvariga för barnens skolgång ansåg att de 

ensamkommande flyktingbarnen får mer bekräftelse i jämförelse med elever i en vanlig klass. 

De ensamkommande flyktingbarnen har enligt informanterna ett behov av att bekräftas för 

varje prestation de åstadkommer både i skola och på boendet Eken. Behov av bekräftelse 

förklarade informanterna som att barnen har en brist på insikt om den egna utvecklingen. 

Informanterna beskrev att barnen har en oklar bild över hur bra de lyckas i exempelvis 

skolarbete, svenska språket och integrering i samhället eftersom de inte vet vad som är rimligt 

att förväntas av dem och barnen kan därför ha svårigheter att se framgången i deras 

utveckling. Av den anledningen beskrev ansvariga lärare motivation och bekräftelse som de 

drivkrafter som får eleverna att orka utvecklas.  

Det första temat behandlar även hur informanterna arbetar utifrån den bild de har av sociala 

behov. Integration är en av informanternas uppgifter i arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen. För att öka möjligheten till integration beskrev personalen på Eken att de 

kontinuerligt arbetar med att skapa en social fritid för de ensamkommande flyktingbarnen. Ett 

av de önskemål barnen uttryckt till personalen är att de vill spela fotboll tillsammans med 

jämnåriga. Personalen upplevde en kamp att försöka få in killarna i en fotbollsklubb eftersom 

de saknar grundläggande kunskaper för att delta. De ensamkommande flyktingbarnen saknar 

den kunskap som utgör grunden för att ingå i en svensk fotbollsförening och har därför inte de 
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kvalifikationer som är nödvändiga för att delta. Informanterna på Eken skildrade barnens 

besvikelse då de inte fanns möjlighet för dem att ingå i en fotbollsklubb. Denna besvikelse har 

inte inneburit att barnen blivit tillbakadragna utan personalen beskrev en motsatt effekt där 

barnen istället är ivriga att vara delaktiga i en gemenskap. Trots denna vilja till att skapa nya 

relationer beskrev en del informanter de svårigheter barnen möter vid relationsskapande. 

Problematiken för de ensamkommande flyktingbarnens relationsskapande ansågs enligt en del 

informanter bero på språkbarriärer och brist på kunskap kring svenska normer och regler.   

En informant från Eken beskrev en specifik händelse där ett av barnen upplevde en jämnårig 

ungdom ta initiativ till kontakt. Informanten beskrev att en jämåring ungdom tillkallat ett av 

de ensamkommande barnens uppmärksamhet. Det ensamkommande barnet valde att vända 

sig och möta den jämnåriga ungdomen med en kamratlig inställning. Det visade sig dock 

istället att den jämnåriga ungdomen ville håna det ensamkommande flyktingbarnet och endast 

kallades närmare för ett förlöjligande. En av de ansvariga lärarna uttryckte hur de 

ensamkommande flyktingbarnen även i skolan blir behandlade med mindre respekt, i form av 

hån, skratt och nedvärderande blickar. IP5 beskrev händelsen på följande vis:  

”Jag tror det är mycket språket sen är också att de tycker att svenska ungdomar tittar snett på 

dem och att de svenska ungdomarna skrattar åt dem och på så vis trycker ned dem. ” 

Vi ställde även frågor om hur boendets placering i utkanten av Halmstad kunde påverka 

barnens relationsskapande.  Informanterna förklarade att boendets placering både kan ses 

utifrån både ett positivt och negativt perspektiv, eftersom barnen tar buss till centrum kan det 

öka deras integration och självständighet samtidigt som det kan begränsa barnens kvälls- och 

helgsaktiviteter då det inte alltid finns bussar som går sent på kvällarna. När det gäller 

området där boendet är placerat upplade IP4 att grannarna till boendet Eken var 

främlingsfientliga och att de till större delen består av medelålders män. På följande vis 

beskrev IP4 grannarna: ”De närmsta grannarna är sådan där bittra medelåldersmän, små 

rasister”  

Ansvariga lärare för de ensamkommande flyktingbarnen beskrev barnen vara segregerade 

från övriga skolelever. Av den anledningen upplevde lärarna att de ensamkommande 

flyktingbarnen till större delen höll sig till varandra men däremot var mer än glada över att 

välkomna nya elever till klassen. Trots sammanhållningen i klassen berättade personal på 

Eken att de ensamkommande flyktingbarnen inte bjuder hem klasskamrater. Svårigheterna 

med integration hade uppmärksammats av både ansvariga lärare och personal på Eken och 

hade medfört att samtliga informanter uppfattade de ensamkommande flyktingbarnens 
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relationer som mestadels bestående av formella relationer. Samtliga informanter upplevde 

svårigheter med att hjälpa barnen skapa relationer, då relationer inte kan påtvingas utan måste 

ske i en naturlig process.  

5.2 De professionellas syn på de ensamkommande flyktingbarnens strävan 

efter en familjelik gemenskap och vägen dit.  

För att få en bild av hur de professionella yrkesrollerna i vår studie praktiskt arbetar och 

förhåller sig till de ensamkommande flyktingbarnen kommer detta tema att behandla de 

professionellas syn på barnens strävan efter en familjelik gemenskap. Under detta tema 

fokuserade vi på frågor angående de professionellas tolkningar av hur barnet uttrycker och 

agerar i de relationer som finns omkring dem. Frågor i detta tema riktar sig mot hur barnen 

agerar med varandra, hur de bemöter personal på Eken och huruvida de integreras på skolan. 

Samtliga informanter uttryckte att barnen i större utsträckning söker sig till varandra än till 

andra jämnåriga. Personalen på Eken beskrev att de ensamkommande flyktingbarnen tyr sig 

till varandra då de har liknande bakgrund och erfarenheter.  

De ensamkommande flyktingbarnen hade uttryckt för personalen på Eken att de tillsammans 

skapat sig en familjelik gemenskap där personalen hade fått en mindre roll. Att personalen fått 

en mindre roll i de ensamkommande flyktingbarnens gemenskap påvisades då barnen nattetid 

oftast söker tröst hos varandra och endast vid ett fåtal tillfällen vänder sig till personalen. 

Enligt flera informanter ansågs språkbarriären vara orsaken till att barnen inte söker sig till 

personalen för stöd. En annan informant beskrev orsaken till att barnen vänder sig till 

varandra bero på den trygghet de ger varandra. Informanten jämförde den trygghet barnen ger 

varandra med den trygghet en nallebjörn ger ett spädbarn. Då de ensamkommande 

flyktingbarnen kan söka tröst hos varandra, anförtro sig till varandra och känna närhet till 

varandra blir de varandras nallebjörn. IP6 gör en sådan beskrivning:  

”Jag skulle vilja säga det att om du har ett barn och så rycker man ifrån den trygga nallebjörnen 

ur famnen på den, barnet blir förkrossat då finns ingen trygghet någonstans. Därför måste man 

låta nallebjörnen, det är deras samspel med varandra, och den måste de få ha.” 

När vi frågade personalen på Eken om barnen övernattar hos varandra fick vi ett enhälligt nej 

till svar, barnen beskrevs ha ett behov av integritet och därför behöver de sitt eget utrymme. 

Hade det funnits en möjlighet till övernattning uttryckte IP6 att detta dock skulle uppskattas 

av barnen.  
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”Hade jag satt in fyra madrasser i ett rum så hade det varit fyra killar inne i rummet.  Men nu är 

det inte så, vår kultur här i Sverige är att de ska sova själva. De kommer från en kultur där 

närhet är det viktiga.” 

Det starka bandet mellan de ensamkommande flyktingbarnen skapar enligt personalens 

beskrivning en känsla av lojalitet där barnen ser efter varandras bästa. Men som i alla 

familjeliknande relationer beskrev personalen på Eken att barnen med jämna mellanrum går 

igenom bråk och dispyter som en naturlig del av vardagen. De ensamkommande 

flyktingbarnen beskrevs vara som alla andra ungdomar, de är nio individer med nio olika 

åsikter och kan emellanåt behöva ta distans från varandra. Detta beskrev personalen som 

viktigt då de ensamkommande flyktingbarnen har genomgått mycket under sin resa och därför 

kan behöva bearbeta detta utan att lägga ansvaret på varandra.  

Enligt informanterna bör ett sådant ansvar axlas av personalen då de ska förhålla sig som 

professionella, pedagogiska och vuxna i mötet med barnen. Det är ett ansvar som innebär att 

ta sig an en praktisk föräldraroll och bemöta de ensamkommande flyktingbarnen som 

minderåriga barn.  Personalen på Eken har ett större ansvar för vissa barn genom att ha blivit 

utsedda till deras kontaktpersoner, samtidigt som de har ett ansvar för alla barnen. 

Yrkesrollern för personalen på Eken innefattar bland annat körning till träning, inhandlande 

av kläder och vårdbesök vid behov men även i hushållssysslor, skolarbete och aktiviteter. 

Informanterna var dock väldigt tydliga med att de varken kan eller försöker ersätta de 

ensamkommande flyktingbarnens föräldrar. Trots att de flesta informanterna var eniga om att 

den praktiska föräldrarollen är ett lämpligt förhållningssätt för denna verksamhet var det vissa 

som ansåg att det krävs något utöver denna roll. Personalen beskrev att barnen söker sig till 

känslomässiga familjeliknade relationer och av den anledningen beskrev IP4 följande:  

”Vi blir som deras föräldrar eller äldre syskon eller något liknande. Det är mycket det här när 

pojkarna får någonting positivt och vissa pojkar som haft en mycket tuffare resa än de andra 

pojkarna och då levt under svårare förhållanden än vad de andra gjort i sina hemland och därför 

nog strävar efter mer, att få ett slags familjärt förhållningsätt till oss. 

Personalen på Eken förklarade att viljan till familjeliknande relationer kunde visas i 

relationsskapandet med personalen. IP9 kunde exemplifiera detta då ett av barnen blev 

sentimental vid tanken på att det gått sex månader sedan första mötet med denna informant.  

Så här beskrev IP9 situationen: 

”Nu är det sex månader exakt idag sedan du hämtade mig. Det var liksom en sådan situation, vi 

hade tända ljus, jaa det är det ju den 15 maj. Då förstod jag att det var lite känslomässigt för 

honom. Och han har även bild på mig och honom inne på sitt rum ” 
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Flera i personalen på Eken gav liknande beskrivningar av de ensamkommande 

flyktingbarnens behov av närhet. Ett exempel på detta var att barnen vid olika tillfällen sätter 

sig i soffan tätt intill personalen i sitt sökande efter närhet. Vid frågor angående personals 

uppsägningar fick vi ta del av hur barnen känslomässigt reagerat på sådana situationer. 

Barnen kunde uttrycka till personalen på Eken att de trodde att personalens uppsägning 

berodde på dem själva. Personalen beskrev att barnen hade blivit ledsna och att en trygghet 

hade blivit ifråntagen dem.  

För att få en bild av hur barnen uttrycker sin strävan efter gemenskap i skolan kommer vi även 

skildra de ansvariga lärarnas perspektiv. Ansvariga informanter på skolan beskrev att barnen 

har en stark anknytning till deras första kontakt i skolan. Lärarna förklarade att barnens vilja 

att delge delar av sitt liv delvis beror på kemin i relationen men även på grund av att den 

första kontakten i första skedet upplevdes som permanent. Informanterna på skolan beskrev 

att elevernas skolgång hittills hade bestått av många temporära relationer, vilket kunde ha 

medfört att eleverna noga valt den person de delar sitt förflutna med. De lärarna som eleverna 

valt att öppna sig för tar del av elevernas livsberättelse och försöker inom rimliga gränser 

tillgodose det trygghetsbehov som eleverna söker.  

Lärare på skolan uttryckte dock att de fått direktiv från ansvariga på boendet Eken att inte 

fråga barnen om deras förflutna. Direktivet att inte fråga barnen om sitt förflutna upplevde 

lärarna bero på att barnen redan har formella relationer med den kompetens som är nödvändig 

för att kunna hantera barnens trauma. En annan orsak till att lärarna blivit tillsagda att 

behandla barnens förflutna med försiktighet var att barnen vid flera tillfällen tvingats 

återberätta sin resa, vilket hade väckt svåra känslor. Lärarna beskrev dilemmat i att bevara en 

distans när eleverna ständigt söker efter deras uppmärksamhet. Ansvariga lärare förklarade 

detta som en balansgång mellan att inte väcka känslor som de inte kunde hantera samtidigt 

som de vill få eleverna att känna sig trygga. Den osäkerhet som råder i arbetet med eleverna 

kan enligt ansvariga lärare bero på den mindre bra kommunikationen mellan skolan och 

boendet. Ansvariga lärare hade uttryckt att de saknar personalens engagemang i elevernas 

skolgång i form av till exempel studiebesök.  Personalen på Eken upplevde dock att de är 

engagerade i den mån de har möjlighet till utifrån sin yrkesroll. Samtliga informanter var dock 

eniga gällande de ensamkommande flyktingbarnens strävan efter en familjelik gemenskap. 

Informanterna ansåg att en familjelik gemenskap kan skapas men att den aldrig kan ersätta 

barnens familjer. IP3 lyfte fram detta genom följande formulering: ”Ensamhetskänslan 

kommer de alltid att ha, det är det utrymme, tomrum som ingen kan fylla endast deras 

närmaste.”  
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5.3 De professionellas emotionella kamp för att skapa en balans mellan 

närhet och distans i förhållande till de ensamkommande flyktingbarnen. 

I det sista temat har vi fokuserat på den emotionella påverkan som våra informanter utsätts för 

i arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. För att få kunskap kring denna påverkan 

ställde vi frågor om informanternas drivkrafter i arbetet, balansgången mellan närhet och 

distans samt hur de kan bevara en yrkesmässig roll för att klara av sitt privatliv.  

När vi frågade informanterna om deras glädjeämnen i arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen lyfte alla upp utveckling som en drivkraft. Informanterna beskrev lyckan i att 

få ta del av och medverka i barnens integrationsprocess. Att kunna ge barnen en möjlighet att 

uttrycka sig var en stor del av informanternas glädje i arbetet, och att konkret se den väg de 

öppnat upp för barnen.  

Detta ändrar inte det faktum att flertalet av informanterna upplevde sig vara otillräckliga inom 

många aspekter i sitt arbete med barnen. På följande vis beskrev IP6 vid frågan om känslan av 

otillräcklighet i arbetet med de ensamkommande barnen:  

”Ja varje dag, det ska vi göra, som vuxna och personal, för det är vi. För skulle jag känna att 

jag duger så kan jag gärna gå och lägga mig. Vi ska vara otillräckliga för det är vi. Vi måste 

hela tiden påminna oss om det, att orka vara där och finnas för dem, varje dag, varje stund. För 

hur mycket vi än gör så vet jag att jag aldrig kommer i närheten av att tillföra det dem behöver 

men jag kanske kan ge lite grann.” 

 Det som bland annat gav upphov till informanternas känsla av otillräcklighet var yttre krav på 

att upprätthålla en viss distans till de ensamkommande flyktingbarnen. För att kunna bevara 

ett professionellt förhållningssätt påtalade informanterna konsten med att lägga band på sina 

känslor. Nödvändigheten i att hålla en emotionell distans beror på att personalens känslor inte 

skulle gå ut över barnen. En informant påvisade ett konkret exempel på konsekvensen av när 

en kollega agerade utifrån sina egna emotioner. Detta beskrev IP4 på följande vis:  

”Personen fick den ensamkommande pojken att blir väldigt arg och slog hål i en dörr just på 

grund av den anställdas forcerande bemötande istället för att backa så gick den fram med, så 

här är reglerna! Den gick och hämtade regelpärmen för att trycka på, så här är det och inte alls 

se barnets frustration över att inte blivit lyssnad på.”  

Informanterna på Eken vill undvika liknande incidenter genom att påminna sig om att de inte 

ska ta barnets agerande personligt. För att uppnå detta menade personalen på Eken att det 

krävs en trygghet i alla de roller de agerar utifrån. Enligt samtliga informanterna krävs denna 

trygghet för att orka med och för att långsiktigt finnas där för barnen. Personalen på Eken 
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beskrev funktionen av att vara kontaktperson ge möjlighet till att ha distans och inte behöva ta 

på sig för mycket ansvar. En informant förklarade att en obalans mellan närhet och distans 

skulle innebära en överväldigande känsla som kunde leda till att personalen blir utbränd. 

Trots att informanterna beskrev distans som en nödvändighet i arbetet med barnen krävdes det 

även en närhet. En informant förtydligade svårigheten att utan anknytning medverka till att de 

ensamkommande flyktingbarnen utvecklas. På följade vis beskrev IP4: ”Det är nog svårt att 

föra någon framåt om man inte har någon relation till dem, eller hjälpa någon.” 

Med denna informants beskrivning är närhet från båda parterna en drivande faktor i 

relationskapandet. Närhet innefattade enligt en del av personalen på Eken att möjlighet ges till 

att uttrycka sina emotioner. De flesta informanter på boendet beskrev att det i viss mån är 

viktigt att vara öppen med vilka de är.   

Informanterna på skolan instämde med personalen på Eken gällande betydelsen av att kunna 

vara personlig med de ensamkommande flyktingbarnen. Samtliga lärare uttryckte att eleverna 

bör ses som medmänniskor i första hand. IP7 beskrev detta:  

”Kan man inte visa känslor så är man ingen hel människa. Det är klart att man måste kunna 

visa att man är glad eller ledsen eller irriterad, det är viktigt att de ser det hos mig med.” 

Även ansvariga lärare upplevde att distans till eleverna är en nödvändig del i arbetet med de 

ensamkommande flyktingbarnen. En informant uttryckte det vara självklart att då en elev mår 

dåligt kunna ge den tid och uppmärksamhet men sker detta för ofta så måste en avgränsning 

göras för att i annat fall så har den yrkesmässiga rollen missuppfattats. Informanterna på 

skolan lyfte även fram värdet i att våga lämna över ansvaret till någon med behörighet för den 

yrkesroll som eleven är i behov av.  

En ansvarig lärare på skolan uttryckte känslan av att vara vanmäktig då den inte hade en insyn 

i hur elevens behov blir tillgodosedda av andra. Samtliga lärare beskrev relationen med 

boendet Eken vara bristfällig och beskrev hur ett samarbete skulle innebära en lättnadskänsla. 

Brist på kommunikation har enligt en del informanter på skolan lett till att de hade tagit med 

sig jobbet hem och grubblat över hur eleverna mår men kan även ge utrymme för 

missförstånd mellan skolan och boendet Eken. Då samtliga informanter på skolan upplevde 

sitt arbetslag som engagerade och stöttande har det skapat en trygghet i arbetet. Förutom detta 

hade samtaliga informanter på skolan stöd och råd av skolkuratorn för att kunna ventilera de 

tankar och problem de stöter på i arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen.  



36 
 

Även personalen på Eken har möjlighet och utrymme för ett sådant stöd då de i form av 

gruppmöte och hanledning av någon utomstående kunde uttrycka sina problem i arbetet. När 

det gäller deras arbetsgrupp beskrev personalen på Eken att det är en bra och enhetlig 

personalgrupp, med bra kommunikation där de alltid kan vända sig till varandra för stöd.  

5.4 Sammanfattning av material 

Efter genomförandet av intervjuerna fick vi en bild på vad både skola och boende har för roll i 

de ensamkommande flyktingbarnens sociala sfär. Då vi använde oss av låg grad av 

standardisering i vår intervjuguide gav det oss ett större perspektiv inom vårt valda ämne. På 

så vis kunde materialet från varje informant variera och ger möjlighet till vidare analys utifrån 

utvalda teorier. Utifrån vårt insamlade material har vi med hjälp av vår frågeställning och våra 

teman dragit slutsatser.  

Under vårt första tema har det framkommit att informanterna upplevde att det var 

fundamentalt att barnens sociala behov blev tillgodosedda. De sociala behoven innefattade 

enligt flera av informanterna att bli bekräftad men även känna tillhörighet i en gemenskap. Att 

både känna sig delaktig i olika slags grupper men även känna sig delaktiga i samhället skulle 

kunna leda till känslan av trygghet. En annan viktig del för att tillgodose de ensamkommande 

flyktingbarnens behov är att barnen ska få psykisk och fysisk vård efter behov men även 

tillgodose barnens basala behov. Följden av de sociala behoven som ovan beskrivits kan 

medföra till en känsla av trygghet och närhet för barnen.  

För att det ska finnas möjlighet att tillgodose barnens sociala behov har informanterna som 

grundläggande mål att integrera de ensamkommande flyktingbarnen i sociala gemenskaper. 

Utifrån resultatet framgick det dock att det finns en brist i barnens kunskap om svenska 

normer och regler som begränsar barnen i deras relationsskapande. Det framkom även andra 

svårigheter såsom rasism, boendets placering och bristande samarbete mellan skolan och 

boendet som beskrivs ha försvårat att de ensamkommande flyktingbarnens sociala behov blir 

tillgodosedda. Betydelsen av informanternas bidragande och hur det kan leda till integration 

kommer vidare framlysas i analysen.    

Slutsatsen i det andra temat är att de ensamkommande flyktingbarnen oftast söker sig till 

varandra då de har en liknande bakgrund och av den anledningen har skapat sig en familjelik 

gemenskap. Denna gemenskap har inneburit att barnen ofta söker trygghet och tröst hos 

varandra. Det sociala band de ensamkommande flyktingbarnen delar har medfört att de söker 

känslomässigt stöd hos varandra medan personalen på Eken har fått en praktisk familjeroll. 
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Eftersom informanterna utövar en yrkesroll i mötet med barnen ska de förhålla sig 

professionella och ha en viss distans samtidigt som arbetet kräver att personalen i viss mån 

anknyter till barnen för att skapa förtroende. Personalen var dock tydlig med att deras 

yrkesroll inte går ut på att ersätta barnens familjemedlemmar vilket heller inte är möjligt.  

Dessa motstridiga budskap har hos vissa informanter skapat ett svårt förhållningssätt mellan 

närheten och distansen till barnen.  

Vårt sista och avslutande tema gäller de emotionella konflikter informanterna upplever i 

arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. Informanterna beskrev glädjen i arbetet med 

de ensamkommande flyktingbarnen och att vara en del av barnens förändringsprocess 

beskrevs vara en drivkraft i arbetet. Flertalet av informanterna kände sig dock även 

otillräckliga för barnen då de skulle vilja göra mer för de ensamkommande flyktingbarnen, 

men begränsas då de var tvungna att bevara den professionella distansen. Med hjälp av 

arbetskollegornas stöd och möjlighet till handledning har arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen underlättats. De flesta informanter beskrev att ett samarbete mellan skolan och 

boende vidare skulle kunna underlätta arbetet. Konsekvenser av ett emotionellt arbete 

kommer vi närmare belysa med hjälp av valda teorier i vår analysdel.  
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6. Analys och tolkning 

 

Vi kommer att använda oss av tidigare nämnda teorier i vår analysdel för att få en 

socialpsykologisk förståelse för vårt insamlade material och på så vis kunna besvara vår 

frågeformulering. Vi har valt att strukturera vår analys utifrån tidigare nämnda teman för att 

sedan kunna återkoppla och jämföra informanternas resonemang med utvalda teorier. På så 

sätt kan de utvalda teorierna komplettera varandra för att ge en helhetsbild av de resonemang 

som förts under respektive teman. Problematiken i vårt syfte kommer genom vår utformning 

tydliggöras och utveckla intressanta slutsatser som vidare kommer beskrivas i det sista 

kapitlet.     

6.1 De professionellas syn på de ensamkommande flyktingbarnens sociala 

behov. 

Trygghet var ett nyckelord samtliga informanter beskrev vara grundläggande för att de 

ensamkommande flyktingbarnen ska uppleva en känsla av socialt välbefinnande. Med de 

ensamkommande flyktingbarnens situation som utgångspunkt fann vi det naturligt att barnen 

under asylprocessen kände en osäkerhet inför sin framtid då barnen under asylprocessen inte 

visste om de skulle få stanna i landet eller bli utvisade. Migrationsverket (2011) är den 

myndighet som fattat beslut om flyktingpojkarna skulle få stanna och därmed få 

uppehållstillstånd. Eftersom väntan på ett beslut kan vara påfrestande har Migrationsverket 

(2011) som mål att fatta beslut inom en period på tre månader. Beslut om uppehållstillstånd 

upplever vi är avgörande för flyktingpojkarnas trygghetskänsla då de utan beslut inte har den 

grund som är nödvändig för att skapa sig ett nytt liv med nya förutsättningar. De 

ensamkommande flyktingbarnen bär på andra erfarenheter och behöver överkomma andra 

hinder än jämnåriga ungdomar och av den anledningen kan trygghet ha en annan innebörd för 

de ensamkommande flyktingpojkarna. Kohli (2003) beskrev tre psykologiska hinder som 

ensamkommande flyktingbarn måste övervinna vare sig de har uppehållstillstånd eller inte. 

Att lära sig ett nytt språk, nya normer och regler samt anpassa sig till den nya miljön kan vara 

tufft då barnen brottas med tidigare traumatiska upplevelser. Trots svåra hinder att ta sig 

igenom söker de ensamkommande flyktingbarnen på Eken likt Kohlis studie efter kunskap. 

De ensamkommande pojkarna har även en enorm anpassningsförmåga samt viljan att lyckas 

trots alla svåra hinder de dagligen utsätts för.  

Samtliga informanter beskrev det även vara nödvändigt att lösa de ensamkommande 

flyktingbarnens akuta problem som tak över huvudet, tillgång till mat och fysisk och psykisk 
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professionell hjälp vid behov. Informanterna beskrev att det kan vara viktigt att lösa de akuta 

problemen för att skapa goda förutsättningar för de ensamkommande flyktingbarnen att uppnå 

ett socialt välbefinnande. Ett generellt välmående beskrevs därför av informanterna kunna 

vara avgörande för att flyktingbarnen ska ha möjlighet att sträva efter att få sina sociala behov 

tillgodosedda.  

Utifrån vårt empiriska material fick vi en förståelse för att de sociala behoven enbart kan 

tillgodoses av andra.  Av den anledningen kan sociala relationer förklaras vara det enda 

tillvägagångssättet för att uppnå ett tillfredställande socialt liv. Barnen har ett behov av att 

ständigt bli bekräftade och accepterade vilket enligt Stenberg (2011) beskrev vara ett motiv 

till viljan att delta i en gemenskap. Känslan av bekräftelse är önskevärt då det innebär en 

möjlighet att bli accepterad utan att behöva möta andras förväntningar och krav. Av den 

anledningen går det att påstå att bekräftelse i en gemenskap kan generera till känslor av 

trygghet, tillhörighet och förankring. Informanterna beskriver att deras uppgift till viss del är 

att bekräfta och uppmuntra de ensamkommande flyktingbarnen samtidigt som informanterna 

har som mål att successivt utveckla barnen till att bli självständiga, ett mål som kan vara svårt 

att uppnå utan att förväntningar och krav ställs på pojkarna.  Av den anledningen kan vi 

uppleva att informanterna inte helt kan tillgodose det bekräftelsebehov de ensamkommande 

flyktingbarnen har. Detta på grund av att barnen samtidigt ställs inför krav och förväntningar 

vilket går emot Stenbergs (2011) teori om bekräftelse utan att behöva möta andras 

förväntningar.  Med det sagt påstår vi inte heller att det är informanternas uppgift att undvika 

att ställa krav på dessa flyktingpojkar då det kan innebära att barnens utveckling hämmas. 

Konsekvensen med ett sådant förhållningssätt kan dock innebära att pojkarnas känsla av 

trygghet och tillhörighet i gemenskapen med informanterna kan försvåras att uppnå. Av den 

anledningen uppfattar vi det viktigt att de ensamkommande flyktingbarnen är införstådda med 

informanternas skäl till att barnen ska utvecklas då det kan ge barnen en bättre förståelse och 

större samarbetsvilja att medverka i utvecklingen.   

Stenberg (2011)  beskrev det andra motivet till gemenskap som möjligheten att utvecklas 

genom samspel där tankar och idéer förmedlas och kan påverkas, omkonstrueras och förnyas. 

Det är genom utveckling Stenberg (2011) hävdade att individen kan få förståelse för sin roll 

och plats i samhället. De ensamkommande flyktingbarnen kan mötas av hinder att utvecklas 

på egen hand då all den kunskap de tidigare förvärvat kan vara svår att applicera i det svenska 

samhället och kan därför ha svårt att veta hur de ska gå tillväga. Informanternas skäl till viljan 

att barnen ska utvecklas kan därför förklaras vara en önskan att pojkarna ska få en ökad 

förståelse för det samhälle de ska vara en del av. Av den anledningen är en del av 
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informanternas uppgift att integrera de ensamkommande flyktingbarnen och erbjuda de 

verktyg som är nödvändiga för att barnen längre fram ska kunna bidra till samhället och på så 

sätt växa in i sin roll som samhällsmedborgare. Problematiken med att integrera 

flyktingpojkarna uppstår eftersom de ensamkommande flyktingbarnen går i anpassade klasser 

för sådana som inte behärskar det svenska språket och av den anledning kommer barnen till 

mestadels i kontakt med andra barn som befinner sig i en snarlik situation som de själva. De 

ensamkommande flyktingbarnen beskrevs dra sig för att samspela med elever utanför sin 

klass på grund av språkbarriärerna men även på grund av brist i de svenska normerna och 

reglerna och kan därför ha svårt att tyda de signaler andra jämnåriga sänder ut. Det fanns även 

svårigheter med att tillgodose en meningsfull och aktiv vardag för pojkarna då de inte kunde 

tillhöra en fotbollsklubb med anledning av att de saknade grunderna. Eftersom barnen avviker 

från normer i det nya samhället kan vi uppleva dem vara i ett utanförskap vilket vi utifrån 

Scheff (1990) anser kan ge upphov till skamkänslor. Dessa skamkänslor kan vi uppfatta 

barnen emellan eftersom alla barn inte utvecklas och integreras i samma utsträckning kan de 

som inte uppnår samma framsteg uppleva skam. Samtidigt kan vi uppleva att flyktingpojkarna 

kan känna skam inför informanterna när barnen inte uppnått de resultat som de tror förväntas 

av dem såsom till exempel språkutveckling. Vi upplever även att barnen kan känna skam då 

de är beroende av andra för att få mat, husrum, förståelse för samhället osv.  

Vi kan uppfatta att de ensamkommande flyktingbarnens integrationssvårigheter kan medföra 

att de inte har tillgång till att utbyta sin tankar och idéer med jämnåriga som är införstådda 

med hur samhället fungerar. Vi upplever denna problematik kunna innebära att de 

ensamkommande flyktingbarnens utveckling kan komma att ta längre tid och försvåra barnens 

förståelse för det svenska samhällets formella och informella normer och regler. Att 

utvecklingsprocessen kan mötas av hinder anser vi kan bero på att barnen inte hunnit få 

praktiska erfarenheter av betydelsen av de signaler som sänds ut i samspel. Eftersom 

flyktingpojkarna i nuläget kan ha svårt att förstå sin omgivning kan vi uppfatta svårigheten 

med att bli en del av den. Enligt Scheff (1990) är det viktigt att till en viss grad ha en 

anknytning med samhället för att kunna känna att de sociala relationerna är trygga och uppnå 

en känsla av att vara fullständig. Vi kan utifrån Scheff (1990) uppfatta att pojkarna på boendet 

till viss del kan ha svårt att uppfatta sina relationer att vara pålitliga och trygga. 

Pojkarna beskrevs trots integrationssvårigheter vara öppna och trevliga i mötet med andra. 

Utifrån Asplund (1987) kan det upplevas som att de ensamkommande flyktingbarnen gärna 

besvarar på stimuli från andra och barnen kan därför förklaras vara socialt responsiva. Av den 

anledningen vill vi påstå att barnen som vistas på boendet söker relationer där de kan uppträda 
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spontant och ohämmat och inom sin tid även uttrycka sina emotioner. Det kan uppfattas som 

att barnen har en önskan att skapa sig en konkret socialitet (Asplund, 1987) där de kan agera 

utifrån sina emotioner och obekymrat samspela med andra.  

Weiss (1974) beskrev relationer där utrymme ges för att uttrycka emotioner och som medför 

en känsla av trygghet och närhet vara den mest grundläggande relationen. Ett sådant 

relationsskapande kategoriseras enligt Weiss (1974) under den primära gruppen och är den 

första förnödenheten i Weiss (1974) förnödenhetssystem. Ett sådant relationsskapande 

innebär att det finns en kontinuerlig kontakt präglad av engagemang och ger en grund för 

förhållningssätt till framtida primära grupper. Finns det en brist eller avsaknad av den primära 

gruppen påtrycker Weiss (1974) att det kan medföra till ett normlöst tankesätt och ett farligt 

kognitivt och emotionellt tillstånd.  

De ensamkommande flyktingbarnen som separerats från sina familjer utan vetenskap om de 

lever eller inte, vart de befinner sig eller hur de har det, kan beskriva barnens förlust av sin 

första primära grupp. Då flyktingpojkarna inte har någon form av kontakt med sina familjer 

kan det upplevas som att barnen har separerats från sitt tidigare stödsystem. Konsekvensen 

kan komma att bli att de ensamkommande flyktingbarnens förhållningssätt till att skapa nya 

primära grupper kan komma att påverkas. De traumatiska upplevelser de genomlidit innan 

och under sin flykt kan skapa ytterligare kognitiva och emotionella problem. Enligt Weiss 

(1974) kan relationer utvecklas för att tillgodose önskade behov vilket vi anser att 

flyktingpojkarna på något plan gör i sin gemenskap med varandra.  

6.2 De professionellas syn på de ensamkommande flyktingbarnens strävan 

efter en familjelik gemenskap och vägen dit.  

De ensamkommande flyktingbarnen kan anses fungera likt varandras primära grupper för att 

få detta sociala behov tillgodosett. Flyktingpojkarna har en god sammanhållning präglad av 

trygghet, närhet och lojalitet där de nattetid ofta söker tröst hos varandra och anförtror sina 

problem för varandra vilket kan förtydliga att barnen fungerar likt en primärgrupp. Av den 

anledningen tyr sig barnen i stor utsträckning till varandra eftersom de har möjlighet att 

tillgodose alla de karaktärsdrag den primära gruppen innefattar. Pojkarna som vistas på 

boendet har förutom de relationer de har till varandra inget större socialt nät och därför kan 

relationen flyktingbarnen har till varandra få större betydelse. Enligt Weiss (1974) kvarstår 

behovet av social kontakt oavsett om det sker störningar under etableringsprocessen. Weiss 

(1974) beskrev även att behovet av sociala relationer kan variera beroendes på den situation 

individen befinner sig i. Vi anser att pojkarna på boendet trots separation från familj och 
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traumatiska upplevelser under flykt inte bara har behovet kvar av att vilja tillhöra en 

gemenskap utan även har ett större behov av trygga och nära relationer. 

Anledningen till att de ensamkommande flyktingbarnen skapat en gemenskap med varandra 

kan utifrån Weiss (1974) förklaras bero på att barnen delar liknande bakgrund och 

erfarenheter. Weiss (1974) andra förnödenhet beskriver hur relationer kan etableras med en 

grund i flyktingbarnens förståelse för varandras situationer. Vi kan uppleva att de 

ensamkommande flyktingbarnens strävan efter gemenskap med varandra är ett naturligt 

händelseförlopp då barnen inte bara genomlevt liknande erfarenheter utan även måste 

övervinna samma hinder. Vi kan uppleva att det finns både fördelar och nackdelar med att 

pojkarna har så pass liknande bakgrund. Fördelen anser vi kan vara att barnen på boendet 

delar samma grundförståelse för hur en gemenskap bör vara. Barnen har det vill säga liknande 

grundsyn på hur de ska visa respekt och hänsyn inför varandra och har därför tillsammans 

skapat ett Deference-Emotion system (Scheff, 1990). Nackdelen kan däremot enligt oss vara 

att boendet Eken kan fungera likt ett glashus där flyktingpojkarna skapar sitt eget 

förhållningssätt gentemot varandra och till omvärlden. Av den anledningen behöver de 

ensamkommande flyktingbarnen inte anpassa sig eller söka kontakter utanför boendet för att 

delvis få sitt sociala behov tillgodosett.  

De ensamkommande flyktingpojkarna kan i den gemenskap de skapat bekräfta och uppmuntra 

varandra. Vid de fall barnen på boendet behöver bli motiverade eller få emotionellt stöd kan 

de vända sig till varandra. Weiss (1974) beskrev relationer där sociala kompetenser blir 

bekräftade att vara den fjärde förnödenheten i sitt förnödenhetssystem. Flyktingpojkarna kan 

få råd och emotionellt stöd av varandra utan känslan av att behöva återgälda handlingen. Vi 

uppfattar att de ensamkommande barnen söker sig till varandra då barnen upplever att det stöd 

de ger varandra är genuint likt Weiss (1974) femte förnödenhet där ett givande och tagande 

ges utan ett påtvingat utbyte.  Oavsett om det emellertid kan uppstå konflikter mellan barnen 

då de inte bara bor tillsammans utan går i samma skola har vi fått förståelsen för att när 

situationer väl uppstår ställer de lojalt upp för varandra. Eftersom personal på Eken och 

ansvariga lärare blir kompenserade för den tid de spenderar med barnen kan vi uppfatta att de 

ensamkommande flyktingbarnen till viss del kan dra sig för att vara helt öppna i deras 

sällskap. Delvis kan vi dock känna att flyktingpojkarna vill ha en mer öppen och nära relation 

med informanterna. En informant påvisar vår uppfattning genom exemplet när en av 

flyktingpojkarna blev sentimental vid tanken på att det gått ett halvår sedan flyktingpojken 

och personalen ifråga träffades.  
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Vi kan uppleva att barnen söker relationer som i någon form kan fungera som substitut för det 

tomrum deras föräldrar lämnat dem, av den anledningen kan vi känna att det är naturligt att 

barnen upplever en anknytning till informanterna. Utifrån Scheff (1990) kan pojkarnas 

reaktion på en anställds uppsägning förklaras bero på viljan att bevara och upprätthålla de 

relationer som etablerats. Pojkarnas önskan till anknytning med informanterna kan även bero 

på att det lätt hänt kan bli att barnen övertar ansvar för varandra, ett ansvar som kan vara 

emotionellt påfrestande. Av den anledningen har det kommit att bli personalen på boendets 

uppgift att till viss del överta det ansvar som under andra omständigheter hade burits av 

barnens föräldrar. Den yrkesroll personalen på Eken har som praktiskt förälder innebär att 

personalen inte kan vara socialt responsiva (Asplund, 1987) då de inte spontant kan agera 

utifrån sina emotioner utan måste uppträda professionellt. Flyktingpojkarna kan dock i sin 

gemenskap vara socialt responsiva helt ohämmat och kan uttrycka både positiva och negativa 

känslor för varandra. Social responsivitet kan vi uppleva vara en förklaring till varför 

pojkarna söker sig till varandra då de stimuleras att reagera och ge varandra gensvar.  

Den starka gemenskap flyktingpojkarna byggt upp kan medföra att gruppens behov övergår 

det enskilda flyktingbarnets och det kan utifrån Scheff (1990) ske en underdifferentiering. 

Personalen arbetar för att de ensamkommande flyktingbarnen ska kunna utveckla sin 

individualitet och bli sedda som enskilda individer samtidigt som de vill integrera barnen i 

samhället. På så sätt försöker personalen upprätthålla en balans mellan gruppen och det 

enskilda barnets behov och visionen informanterna har är optimal differentiering. Eftersom de 

ensamkommande flyktingpojkarna, förutom sinsemellan, mestadels har formella relationer 

har de inte ett sådant rikt och varierande socialt nät som Weiss (1974) betonade är viktigt för 

att uppnå ett hälsosamt socialt liv. Barnen kan på grund av brist på trygga och nära relationer 

känna en emotionell ensamhet (Weiss, 1974). Flyktingpojkarna har enligt informanterna inte 

heller ett stort utbud av kvalitativa och kvantitativa relationer där de har flera att vända sig till 

och kan därmed även uppleva social ensamhet (Weiss, 1974).  Vi kan av den anledningen 

uppleva att barnen är i stort behov av sociala relationer som kompletterar olika behov barnen 

behöver tillgodose för att minska känslan av ensamhet.    

Ensamhetskänslorna och integrationsproblemen kan vara en anledning till varför 

flyktingpojkarna söker närhet i de redan etablerade relationerna som i grunden har andra 

funktioner att fylla. Eftersom barnen till mestadels har formella relationer i sin omgivning kan 

det skapa problematik för personal och lärare att finna en bra balans mellan närhet och 

distans. 
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6.3 De professionellas kamp i det emotionella förhållningssättet i arbetet 

med de ensamkommande flyktingbarnen.  

I arbetet med de ensamkommande flyktigbarnen beskrev de professionella yrkesrollerna en 

lycka i att få ta del av och medverka till barnens utveckling. De känner sig samtidigt 

otillräckliga på grund av den distans de har i uppgift att upprätthålla i arbetet med barnen.  

Det är en nödvändig distans för att barnen inte ska fästa sig för mycket med de professionella 

rollerna då de endast är där under en kortare period. För att bevara distansen kan 

informanterna inte alltid förmedla vad de känner utan måste förhålla sig professionellt. 

Hochschild (2003) belyste konsekvensen av att ha en emotionell distans från arbetet medföra 

känslor av att inte tillföra sitt allra bästa. Utifrån Hochschild (2003) finner vi det inte underligt 

att informanterna upplever sig otillräckliga då de i viss utsträckning undviker att använda sina 

emotioner för att uppfylla verksamhetens mål. Almqvist (1994) kom i sin studie fram till att 

känslor av otillräcklighet beror på när det inte finns en tydlig åtskillnad med vad som kan 

förväntas av personalen. Vi kan utifrån Almqvist (1994) finna det nödvändigt att till viss del 

ha en distans så att anställda kan uppfylla sin roll och inte ta flyktingpojkarnas utagerande 

personligt. Utifrån Hochschild (2003) och Almqvist (1994) förstår vi att det måste finnas en 

god balans mellan närhet och distans i förhållningssättet till flyktingpojkarna för att kunna 

vara tillgänglig för barnen utan att det ska vara på bekostnad av dem själva.  

En del personer i personalen på Eken beskrev att de var återhållsamma med både sina 

emotioner och privat information vilket utifrån Hochschild (2003) klassas vara ett ytligt 

emotionellt agerande som innebär att de genuina känslorna undertrycks för att de ska kunna 

förhålla sig pedagogiska i arbetet med barnen. Konsekvensen kan komma att bli att 

personalen kan få svårt att urskilja de emotioner som förmedlas från de känslor de faktiskt 

upplever vilket kan ge upphov till emotiv dissonans (Hochschild, 2003). Vi kan uppleva 

konsekvensen av emotiv dissonans innebära att det finns motsättningar i personalens 

emotioner där de har svårt att urskilja vilka emotioner de faktiskt upplever i en viss situation.  

Ansvariga lärare och en del av personalen upplevde dock att det i viss utsträckning är viktigt 

att bjuda in flyktingbarnen i sitt privatliv för att kunna skapa en relation till barnen. Utifrån 

Hochschild (2003) går det att påstå att dessa informanter har ett djupt emotionellt agerande 

där de ohämmat uttrycker sig i arbetet med barnen men upplevde dock svårigheter med att 

kunna släppa arbetet efter arbetstid. Vi kunde utifrån Hochschild (2003) utgå från att det 

berodde på att dessa informanter till hög grad identifierade sig med sitt arbete. Enligt 
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Hochschild (2003) kan ett sådant förhållningssätt medföra stresskänslor och i värsta fall till 

emotionell utmattning.  

Asplund (1987) beskrev dock en annan form av utbrändhet som uppstår när det inte finns 

möjlighet för att vara socialt responsiv på sin arbetsplats. Trots att personalen på Eken får 

utlopp för sina emotioner i form av gruppmöten och handledning kan den sociala 

responsiviteten förloras då de inte har möjlighet till ett direkt gensvar när en situation uppstår. 

Av den anledningen kan vi utifrån Asplunds (1987) teori om utbrändhet uppleva att 

personalens distans kan medföra utbrändhet i form av tomhet. Utbrändhet (Asplund, 1987) 

uppstår när individer håller sina emotioner inombords och är asocialt responslösa. Emotioner 

ses utifrån Asplund (1987) som feedback och då personalen i viss utsträckning utesluter sina 

emotioner kan det finnas en risk för att en brist i feedback uppstår. Konsekvensen av de yttre 

krav som personalen ställs inför att inte bjuda in flyktingpojkarna på ett personligt plan får 

dem att agera likt en abstrakt samhällsvarelse. Då personalen på Eken själv identifierar sig 

som rollinnehavare har de övergått från att uppleva sig själv som en individ till att istället 

uppfatta sig som en abstrakt rollbärare. I sin tur kan det medföra att även flyktingbarnen 

enbart upplever personalen utifrån sin yrkesroll vilket kan leda till att även barnen håller en 

distans. De ensamkommande flyktingbarnen kan därför uppleva informanterna som en 

sekundär grupp där relationsskapandet bygger på att personalen fungerar likt ett redskap för 

att underlätta vardagen.  

Då personalen i sitt arbete till större delen agerar som abstrakt samhällsvarelse lämnas de 

konkreta ohämmade emotionerna utanför och personalen träder in i sina yrkesroller. Med det 

sagt så förhåller sig inte alla i personalen ur en ren abstrakt socialitet utan det sker en 

dubbelhet mellan den konkreta personen och den abstrakta samhällsvarelsen. Dubbelheten 

bland personalen på Eken kan beskrivas som att en del enbart träder in i sin socialpedagogiska 

roll medan andra kombinerar denna roll med sin konkreta personlighet. Att helt utgå från sin 

konkreta personlighet innebär att alla emotioner uttrycks både de av positiva och negativa slag 

(Asplund, 1987).  

Personalen på Eken agerar inte utifrån sina emotioner då de vill undvika att det inte ska gå ut 

över barnen på ett negativt sätt. De vill istället i mötet med barnen agera pedagogiskt där de 

genom kommunikation ger barnen möjlighet till förståelse. När personalen träder in i sin 

professionella roll är det barnens emotioner som står i fokus. Vi kan uppleva att ett sådant 

förhållningssätt är av stor betydelse då verksamhetens mål är att ha barnens behov i centrum 

(BBIC, 2011) och enligt barnkonventionen (2011) ska flyktingbarnets bästa även vara i fokus 
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under asylprocessen. På så vis kan personalen avleda konflikter som kan uppstå i stundens 

hetta.  

Ansvariga lärare har dock kommit att få en annan roll i de ensamkommande flyktingbarnens 

liv då de beskrev att emotionella begränsningar kan medföra känslan av att vara ofullständig. 

Då lärarna likt personalen på Eken måste förhålla sig till yttre krav är det inte de själva som 

bestämmer förhållningssättet till de ensamkommande flyktingbarnen och relationsskapandet 

blir på så vis ingen naturlig process. Lärarna upplever det vara värdefullt att uttrycka de 

emotioner som kan uppstå i arbetet med barnen och oavsett om det handlar om att uttrycka 

känslor som sårbarhet, glädje eller frustration anser lärarna det vara hälsosamt så länge det 

sker på ett bra vis. Av den anledningen upplever vi att lärarna kombinerar den abstrakta - och 

konkreta socialiteten vilket innebär en dubbelhet där lärarna träder in i sin roll men ändå ger 

utrymme för att visa vilka de är. Oavsett om lärarna visar alla sina emotioner i sitt arbete med 

barnen upplever vi att de fortfarande tillhör den sekundära gruppen då det har en relation som 

är uppgiftsorienterad. Det går att beskriva samtliga informanterna utifrån Weiss (1974) sjätte 

förnödenhet eftersom informanterna erbjuder råd och stöd vid stressiga situationer och 

fungerar likt auktoritära och pålitliga yrkesroller i flyktingpojkarnas liv. Vi kan uppleva det 

värdefullt för barnen att ha relationer som kan ge kunskap, insiktsfulla råd men även hänvisa 

till andra professionella yrkesroller vid tillfällen det övergår deras ansvarsområden. 

Det kan vara svårt att finna balans i ett emotionellt arbete då det är en otydlig gräns för hur 

involverad man bör vara.  Samtliga informanter beskrev dock att stöd från arbetsgrupp och 

handledning har medfört att arbetet med barnen förenklats.  Enligt Almqvist (1994) medför 

hanledning till en bättre förståelse och större acceptans för de egna begränsningar som finns i 

arbete med flyktingbarn.  
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7. Reflektion och slutsatser 

 

Nu när vi närmar oss uppsatsens slut har vi reflekterat över de slutsatser vi utvecklat under 

arbetets gång. Vi har fått ett nytt synsätt på ensamkommande flyktingbarnens situation och 

har hittat många intressanta infallsvinklar som belyser problematiken i att tillgodose 

flyktingbarnens sociala behov. Den tolkning vi gjort innefattar enbart de flyktingbarnen som 

vistas på boendet Eken i Halmstad och är därför en undersökning som inte kan appliceras på 

andra ensamkommande flyktingbarns situation i Sverige. Utifrån vår frågeformulering har vi 

dock funnit aspekter som kan vara betydelsefulla i ett arbete med ensamkommande 

flyktingbarn och de sociala behov de behöver få tillgodosedda. 

Då personal på boendet är en av de första kontakter barnen får i Sverige läggs ett stort ansvar 

på personalen att ge barnen en positiv start. Ett ansvar som innebär att ge barnen en känsla av 

trygghet och skapa en hemlik miljö där barnen kan utvecklas och ta sig an en ny verklighet.  

Vi upplevde en kontrast mellan vad personalen kunde erbjuda och de önskningar barnen har. 

Det kunde å ena sidan upplevas som att personalens syn och barnens uppfattning av sociala 

behov skiljdes men det fanns även en distinkt begränsning från informanternas sida över vilka 

sociala behov de kan tillgodose. Verksamhetens huvudsakliga uppgift är att kunna integrera 

barnen för att kunna bli en del i samhället. Vi upplever integrering viktigt då barnen ges 

möjlighet att bli självständiga men även för att barnen själva ska kunna etablera sociala 

relationer och på så sätt få sina sociala behov tillgodosedda. Men då behovet av ett socialt liv 

kvarstår går det att ifrågasätta vem som tillgodoser de ensamkommande flyktingbarnens 

sociala behov innan integreringen blivit ett faktum. Även om barnen separerats från sin familj 

har de ett behov av att ha relationer byggda på närhet, omtanke och engagemang. Ett 

återskapande av sådana relationer kan ta lång tid och barnen behöver därför stöd på vägen dit 

Vi uppfattade en kamp mellan att förhålla sig som professionell men ändå försöka tillgodose 

de sociala behov som faller utanför personalens roll. Det finns dock tydliga ramar för hur 

mycket en sådan yrkesroll emotionellt kan engagera sig och hur nära de bör stå barnen. Vi kan 

uppleva den problematik som finns då informanterna å ena sidan tröstar barnen men å andra 

sidan kunna släppa det när det lämnat arbetsplatsen. Vi upplever att informanterna måste 

finna den balans som innebär att de kan separera sin yrkesroll från sitt privata oavsett om 

samma engagemang och närhet är nödvändiga i båda rollerna. När det handlar om arbete med 

människor upplever vi att det inte bör finnas konkreta gränser utan varje individ måste ses 

enskilt utifrån de önskningar och behov de behöver få tillgodosedda. Vi har fått förståelse för 
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att behovet av att ha nära relationer är enormt särskilt för de sårbara och ensamkommande 

flyktingbarnen. Trots att de genomlidit en hel del och även då barnen ger varandra 

känslomässigt stöd finns det ändå ett tomrum som behöver fyllas. Då barnen är minderåriga 

behöver de en vuxen som kan vägleda och erbjuda en axel att gråta ut på.  

Att finna en god balans mellan närhet och distans med en ständig reflektion över vad en 

yrkesroll inom ett sådant arbete innebär kan ta flera år av erfarenheter. Då den verksamhet vi 

undersökt är nystartad med ny personal och nya ensamkommande flyktingbarn har denna 

utveckling enbart fått sin början. Oavsett om personalen har erfarenheter av ett liknande 

arbete beskrevs det nya arbetet innebära andra utmaningar. En av dessa utmaningar har varit 

att arbeta i team där det krävs en sammanhållning och samstämdhet för att tillsammans kunna 

fungera likt en praktisk förälder för de ensamkommande flyktingbarnen.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide  

 Informationskrav: Presentation av oss och vår studie 

 Samtyckeskrav: Samtycke till samarbete och möjlighet att avbryta 

 Konfidentiellt krav: Upplysning om anonymitet 

 Nyttjandekrav: Intervjuskrifterna kommer att avidentifieras och behandlas 

konfidentiellt 

 

 På vilket sätt kan formella relationer skapa en gemenskap? 

 Vad är enligt dig ett socialt behov? 

 Hur fungerar barnen tillsammans? 

 Vilka aktiviteter sysselsätter sig barnen med på egen hand? 

 Vad väljer barnen att göra tillsammans med andra barn? 

 Vad gör ni tillsammans med barnen? 

 Vad gör barnen tillsammans med er?  

 På vilket sätt skiljer sig barnens dag åt? 

 Har ni individuella aktivteter med barnen? 

 På vilket sätt erkänns barnens prestationer? 

 Talar ni om barnens framtid med barnen? 

 Vad gör ni för att bevara barnens kultur till sitt hemland?      

 Vad har barnen för olika slags relationer? 

 Uppträder barnen annorlunda utanför deras gemenskap på Tranan?  

 Vem vänder sig barnet till i första hand när de behöver prata och få råd? 

 Har du någon gång upplevt att barnen inte varit villiga att dela er gemenskap? Varför? 

 Påvisar barnen ett behov av närhet? 

 På vilket sätt är barnen initiativsökande för att skapa nya relationer?  

 När barnen flyttat ut, hur länge bevaras relationen till barnen?  

 Vad tror du att det innebär för barnen att ha en fortsatt relationen efter att de flyttat ut? 

 Vilka faktorer upplever ni är grundläggande för barnens välbefinnande? 

 Upplever ni att barnen känner sig ensamma? Varför? 
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 Har du någon gång känt dig otillräcklig för barnen? På vilket sätt? 

 Ser du er som en familj? 

 Tror du barnen ser er som en familj? 

 Tydliggör ni er yrkesroll för barnen?  

 Är barnen medvetna om att ni har en temporär och yrkesmässig relation? 

 Till vilken grad visar barnen förtroende för dig? 

 Vilka relationer har barnen flest av: relationer i samband med deras situation eller 

frivilliga relationer? 

 Hur tror du barnen påverkas vid en anställds uppsägning? 

 Hur tar den anställda farväl av barnen? 

 

 Hur kan emotioner styra individen och dess yrkesroll? 

 Hur ser en vanlig dag ut på din arbetsplats? 

 Vad är glädjeämnen i ditt arbete med barnen? 

 Är du dig själv tillsammans med barnen? 

 Vad har barnen för roll i ditt liv? 

 Vilka utmaningar möter du i arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen? 

 Kan du anpassa din yrkesroll efter barnens behov? Exemplifiera 

 Vad har detta arbete för emotionell påverkan på dig som individ? 

 Finns det tillfällen då du känner dig begränsad i din roll? Om ja Hur? 

 Anses anknytning till barnen var en del av arbetsuppgiften? 

 Finns det möjlighet för er att få stöd och råd av någon utomstående? 

 Finns det vissa begränsningar i relationskapandet som inte får överskridas? 

 Hur bemöter barnen dig? 

 Vad upplever du att barnen har för förväntningar på dig/er? 

 Hur tror du att det påverkar barnen att förlita sig på någon med en yrkesroll? 

 Hur mycket tid spenderar du med barnen i veckan? Och Hur? 

 Vad anser du att du uppfyller för funktion i gruppen? 

 Anser du din roll vara utbytbar? 

 

 Vilket värde finns det i att välja sina egna sociala relationer? 

 Skulle du vilja beskriva första dagen med barnen? 

 Har ditt första intryck förändrats med tidens gång? 
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 Hur tror du att barnen ser på sina relationer?  

 Hur uppmuntrar ni barnen att ha en fortsatt kontakt med familj och släktingar? 

 Hur tror du att barnens situation påverkar deras relationsskapande? 

 På vilket sätt har barnen utrymme för att skapa fler relationer? 

 Upplever du att det är viktigt att barnen skapar fler relationer? 

 Uppmuntrar du barnen till att skapa fler relationer? 

 Tror du att det finns en kontrast mellan hur barnen upplever sig själva i jämförelse 

med hur ni upplever dem? 

 Har konflikter någon gång uppstått med barnen? 

 Om ja, hur fick det dig att känna? 

 Finns det samtalsämnen ni undviker med barnen? 

 Hur arbetar ni för att få barnen att känna sig delaktiga? 

 Har barnen möjlighet att upprätthålla sina tidigare sociala relationer? Hur? 

 Har du någon gång fått förbise dina egna känslor framför barnen? 

 Hur fria är ni i ert handlande på arbetsplatsen?  

 Finns det krav på er yrkesroll? 

 Är det något mer ni vill tillägga?  

 


