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Förord 	  
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De har gett oss mycket användbart material – utan er hade vår undersökning inte varit möjlig. 

Ett särskild tack till vår handledare Marta Cuesta för all hjälp under uppsatsens gång. 
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Abstrakt 	  

 

Ekici, Esra & Zivanovic, Dragana (2014). "Man är ju inte mer än människa"  

- En kvalitativ studie av känslor och emotioner i en handledares arbete med ensamkommande 

flyktingbarn. Högskolan i Halmstad.	  

 

Syfte med den här uppsatsen är att ta reda på personalens känslor och emotioner i ett HVB- 

boende där de jobbar med ensamkommande flyktingbarn. Ett HVB- Boende är ett boende där 

asylsökande flyktingbarn kommer till i början av deras flyktingsprocess. För att belysa denna 

fråga har ett hermeneutiskt perspektiv används i den metodologiska ansatsen i arbetet. 

Materialet har samlats in genom intervjuer med sex handledare i det utvalda boendet i södra 

Sverige. 

 

Det material som skapades utifrån intervjutillfällena grundar sig i handledarnas erfarenheter, 

emotioner och känslor. Vårt resultat har använts som en grund för analysen av känslor och 

emotioner utifrån tre teoretiska infallsvinklar: den totala institutionen (Goffman ,1973), 

socialisering och den signifikanta andra (Mead ,1934), och relationer och emotioner i arbetet 

(Hochschild ,1983). Resultatet från intervjuerna visar att personalen upplever känslor på olika 

sätt. De personer som pendlar till och från jobbet har en större och bättre bearbetningsförmåga 

än de som bor i närheten av jobbet. Resultatet visar också på att kommunikationen är svår i 

vissa fall när de nyanlända flyktingbarnen kommer till boendet. Nyanlända flyktingbarn kan 

inte det svenska språket vilket gör det svårt för personalen att kommunicera med dem i tidigt 

skede. Därför måste personalen ta till sig av symboler, gester eller charader för att kunna 

förstå varandra.  

 

 

 

Nyckelord: Ensamkommande flyktingbarn, ungdom, handledare, socialisering, relationer, 

känslor, emotioner, arbete.	  

 

 



	  
	  

 
Abstrakt 

 
Ekici, Ezra & Zivanovic, Dragana , 2014  "You're only human" - A study of feelings and 

emotions in a supervisor's work with unaccompanied refugee children. Halmstad University. 

  

The purpose of this paper is to find out the staff's feelings and emotions in a HVB-

accommodation where they work with unaccompanied refugee children. A HVB-

accommodation is an institution that refugee asylum seekers come to in the beginning of their 

refugee process. To shed some light on this issue, a hermeneutic perspective has been used in 

the methodological approach of the work. The material gathered through interviews is 

collected from six supervisors at the selected accommodation in southern Sweden. 

  

The material based on the interviews is grounded in the supervisors' experiences, emotions 

and feelings. Our result has been used as a foundation for the analysis of feelings and 

emotions based on three theoretical approaches: The total Department of Goffman (1973), 

socialization and the significant other Mead (1934), and the relationships and emotions at 

work Hochschild (1983). The results from the interviews show that the staff perceive 

emotions in different ways. The people who commute to and from work has a bigger and 

better processing ability than those living close to work. The result also shows that 

communication is difficult in some cases, when the newly arrived refugee children come to 

the accommodation. Newly arrived refugees may not know the Swedish language, which 

makes it difficult for the staff to communicate with them in the early stages. Therefore the 

staff must embrace symbols, gestures and charades to make sure that the staff and the children 

understand each other. 

  

Keywords: Unaccompanied refugee children, youth, mentors, socialization, relationships, 

feelings, emotions, work. 
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Kapitel 1: Inledning 

 
Ensamkommande flyktingbarn har kommit till Sverige sedan 1980-talet och de flesta kommer 

utan någon vårdnadshavare eller jämförbar förälder. Antalet ensamkommande barn har ökat i 

en stor utsträckning oavbrutet sedan sommaren 2006 (Migrationsverket, 2014). 

 

Det finns en återkommande debatt om myndigheternas ansvar kring ensamkommande 

flyktingbarn som har väckt engagemang i media. Mottagandet av barnens behov resoneras 

och där bland annat många myndigheter med olika uppdrag är inblandade i asylprocessen med 

barnen (Hessle, 2009). Fenomenet ensamkommande flyktingbarn utforskades sedan 20 år 

tillbaka dock inte med den utsträckning som behövdes. Personalens kunskaper om hantering 

av känslor och emotioner är ett exempel som inte har lyfts fram. I samband med den 

inledande beskrivningen framkallade detta en nyfikenhet hos oss att undersöka personalens 

känslo-hantering i arbetet med ensamkommande flyktingbarn i ett HVB boende. Dels för att 

det tidigare inte har gjorts undersökningar utifrån personalens synvinkel i arbetet med de 

ensamkommande flyktingbarnen och dels för att vi är intresserade av detta ämne.   

 

Under uppsatsens gång har vi valt att kalla de ensamkommande flyktingbarnen för ungdomar 

i vissa delar. Det är endast de delar där handledarna gör uttalanden om ungdomarna samt då vi 

analyserar och återberättar som begreppet ungdom används. Valet baseras dels på grund av att 

handledarna själva använder sig av begreppet ungdom och dels för att vi tycker att det är helt 

vanliga ungdomspojkar som i vilket land som helst.	  

	  

1.1	  Problemställning	  
	  
I arbetet med ensamkommande flyktingbarn har personalen på boendet en stor betydelse. 

Arbetet personalen utför bygger på att socialisera flyktingbarnen för att komma in i samhället 

och bli samhällsmedlemmar. Personalen har en stor roll i flyktingbarnens liv, där dem 

tillsammans skapar relationer för att flyktingbarnen senare ska kunna socialisera sig på egen 

hand. Arbetet innebär också att flyktingbarnen ska kunna utveckla en förståelse för 

värderingar och kunna bidra med kunskaper i det fortsatta livet i Sverige. Det finns en 

rutinhandbok som personalen har att utgå ifrån, dock är inte boken fullständig och kan inte 
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appliceras på alla människors emotioner. Känslor är något som kommer och går och något vi 

inte riktigt kan rå för, vilket gör det extra svårt att jobba med. 

 

Vår uppsats bygger på ett relationellt perspektiv och för att kunna genomföra arbetet vill vi få 

ökade kunskaper om personalens arbetsroll och arbetsmetoder i ett HVB boendet. Fokus i 

uppsatsen ligger på ett HVB boende i södra Sverige. Utifrån det sociologiska perspektivet vill 

vi belysa vilka roller ett boende har i samhället och använda oss av Goffmans Totala 

institutioner (1973). Samtidigt vilka roller personalen har i interaktionen med 

ensamkommande flyktingbarn där vi använder oss av Meads Den signifikanta andra (1934).  

Vi anser att det också är viktigt att belysa betydelsen av personalens känslor i relation till 

arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen och för att belysa detta använder vi oss av 

Hochschilds Relationer och emotioner på arbetsplatsen (1983). 	  

 

1.2 Syfte och Frågeställning	  
	  
Syftet med uppsatsen är att förstå och reflektera om hur handledarnas känslor och emotioner 

kan orsaka svårigheter i deras arbete med de ensamkommande flyktingbarnen. Som ovan har 

framförts under inledningen anser vi att uppsatsens syfte inte tidigare har lyfts fram av annan 

forskning. För att syftet ska bli genomförbar behöver vi ha ökade kunskaper om personalens 

arbetsroll och arbetsmetoder i arbetet på ett HVB boendet. För att göra detta har vi tagit hjälp 

av olika teorier för att förstå helheten samt tidigare forskning för att förstå hela processen 

ensamkommande flyktingbarn måste gå igenom för att hamna på ett HVB- boende. Vilket har 

lett oss till vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

• Hur upplever handledarna deras sätt att hantera känslor när det kommer till situationer 

med de ensamkommande flyktingbarnen?  

	  

• Hur kan handledarnas känslor orsaka svårigheter för det arbete dem utför med de 

ensamkommande flyktingbarnen?	  

 

• På vilket sätt arbetar personalen kring socialisering i arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen? 	  
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1.3 Disposition 	  
	  
Uppsatsen är disponerad i åtta kapitel. I första kapitlet presenteras vilka fenomen som berör 

denna uppsats för att sedan gå vidare till syfte och frågeställningar. I kapitel två redogörs för 

studier som behandlar barns rättigheter, lagar och regler kring ämnet. Hur ska barn behandlas 

enligt de lagar och regler som finns bland annat i de regler och lagar som presenteras samt 

BBIC, barns rättigheter i centrum. I samma kapitel förklaras även vad ett HVB- boende är och 

vilka regler boendet har att följa till exempel att ingen mobbning får förekomma på boendet, 

ingen tobak eller alkohol. I kapitel 3 presenteras tidigare studier som är relevanta för vår 

uppsats där vi har valt att använda oss av fem artiklar för att belysa olika infallsvinklar i vår 

uppsats. I kapitel 4 presenteras teorier som bidrar till skapandet av tematisering i analysen. Vi 

använder oss av Goffmans Totala institutioner för att beskriva roller ett boende har i 

samhället. Meads teori Den signifikante andra som beskriver vilken roll personalen har i 

interaktionen med de ensamkommande flyktingbarnen. Den sista teorin som vi tar upp i denna 

uppsats är Relationer och emotioner på arbetsplatsen med Hochschild som beskriver 

betydelsen av personalens känslor i relation till arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen. Därefter följer metod kapitlet, kapitel 5, där vi presenterar vår kvalitativa 

metod ansats och vårt urval som är personalen som arbetar tillsammans med de 

ensamkommande flyktingbarnen. Vi presenterar även vårt tillvägagångssätt för uppsatsen i 

samma kapitel. I kapitel 6 presenterar vi resultatet av det insamlade materialet. Vilket består 

av en kort beskrivning av våra intervjupersoner och om deras bakgrund. Vi lyfter även fram 

intervjupersonernas känslor och emotionerna i det vardagliga arbetet.  I nästa kapitel 

presenteras vår analys av det empiriska materialet med hjälp av de sociologiska teorierna. 

Utifrån dessa teorier gör vi en möjlig förklaring till varför personalen känner som de gör när 

det kommer till handledningen. Slutligen presenteras våra reflektioner om vår 

forskningsprocess där vi även ger förslag till vidare forskning. Vi anser att en undersökning 

tillsammans med ensamkommande flyktingbarnen och personalen kan ge en rättvisare bild på 

fenomenet.	  
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Kapitel 2: Bakgrund  
  
I detta kapitel framförs inledningsvis historiken om barns rättigheter i samhället samt barns 

behov i centrum, BBIC. Därefter, redogörs det för vad ett HVB-boende är för sorts boende. 

Vidare redogörs det för rutinhandboken som handledarna har som mall till de olika 

situationerna som kan uppstå i arbetet. Avslutningsvis avhandlas, i korthet, 

europakonventionen.  

 

Kapitlet om barns rättigheter presenteras så att läsaren får en överblick om rättigheterna i 

samhället, samma syfte återspeglar valet av varför Europakonventionen tas med i uppsatsen. 

BBIC är en princip som styr arbetet inom socialtjänsten och är utgångspunkten i arbetet kring 

barn och ungdomar och det är därför den principen är med i uppsatsen. HVB-boende beskrivs 

för att ge en förståelse för läsaren hur arbetarnas arbetssituation ser ut samt för att läsaren ska 

förstå vad för sorts boende ungdomarna bor på.   

 

Dessa element beskrivas således eftersom det anses vara en utgångspunkt i det dagliga arbetet 

på HVB-boende och är av vikt för uppsatsen eftersom det är dessa regler och riktlinjer som 

arbetarna på HVB-boendet måste ta hänsyn till i sin roll som handledare.  

	  

 
2.1 Barns rättigheter	  
	  
Den 20 november år 1989 kom FN:s generalförsamling fram till ett internationellt dokument 

som reglerar barns rättigheter i samhället. Grundpelaren i FN:s generalsamling är att varje 

barn ska behandlas med respekt oavsett bakgrund. Konventionen är ett avtal mellan alla stater 

som anslutit sig till barnkonventionen, vilket den kom att heta. Sverige anslöt sig till 

konventionen år 1990 och var ett utav de första länderna att skriva på. Det är statens ansvar att 

se till att konventionen efterföljs och att barnens rättigheter respekteras. Självklart är familjen 

den som bär huvudansvaret för sina barn däremot är staten skyldig att underlätta och stötta 

familjerna. Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer som ska respekteras: 

• Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionshinder eller 

andra liknande orsaker. 
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• Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör 

barn och unga. 

• Barn och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna 

förutsättningar. 

• Barn och unga ska ges möjlighet att framföra sina åsikter och få respekt för sina 

åsikter i frågor som berör dem (Brottsrummet, 2014).  

Barnkonventionen gäller och ska respekteras för varje barn som befinner sig inom Sveriges 

gränser. Detta innebär således att personalen på HVB-boendet ska applicera och respektera 

barens rättigheter utifrån barnkonventionen även för de ensamkommande flyktingbarnen på 

HVB-boendet.  

 

2.2 BBIC - Barnens behov i centrum	  
 
BBIC är en grundbok i socialstyrelsen utbildningsmaterial där alla barn och unga i samhället 

ska få hjälp till insatser och livschanser som finns från socialtjänsten. Det är visionen för 

barnens behov i centrum., BBIC. Den centrala punkten för BBIC är att försöka förverkliga 

barnkonventionen men också att återspegla den svenska lagstiftningen kring barnets bästa. 

Målet för BBIC är att skapa tydligare riktlinjer för socialtjänsten utifrån barnets behov samt 

att tydliggöra vad socialtjänsten ska göra för barn och deras föräldrar. BBIC används i 

samband med uppföljningar och utredningar av barn och unga som är under 20 år. Det 

viktigaste inom BBIC är att ställa barnets behov i centrum och samarbetet mellan barn, familj 

och olika professionella grupper. BBIC är vetenskapligt grundat som ger en trygghet för barn 

och de som arbetar med det. Gemensamheten i det nationella systemet bidrar BBIC till en 

ökad rättsäkerhet och kvalitet i samhället (Socialstyrelsen, 2013). 

 

BBIC ska även vara styrande och genomsyra personalens arbete på ett HVB-boende för dem 

ensamkommande flyktingbarnen.  

 

2.3 HVB boende 	  
	  
Ett HVB boende är ett hem för vård eller boende. Det innefattar ett behandlingshem som tar 

emot människor för vård eller behandling. HVB-boende bedrivs yrkesmässigt och kan drivas 
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både av privata vårdgivare eller av kommuner eller landsting. För att en privat vårdgivare ska 

få driva ett HVB-boende måste den enskilde ha tillstånd från inspektionen för Vård och 

Omsorg, IVO. Det finns omkring 400 stycken HVB-boenden runt omkring i Sverige och de 

som bor där har antingen blivit omhändertagna med stöd av lagen om särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU) eller dem som vårdas där frivilligt enligt socialtjänstlagen. Skälen till 

varför man blivit placerad kan variera men allra vanligast är att ungdomen antingen farit illa 

till i sin hemmiljö eller att ungdomen har ett destruktivt beteende t.ex. kriminallitet eller 

droger. Även asylsökande flyktingbarn kommer till ett sådant boende det första stadiet i 

flytten till Sverige (Statens institution styrelse, SIS, 2014). 

 

HVB-boendet är således arbetsplatsen för personalen och är hemmet för dem 

ensamkommande flyktingbarnen. 	  

	  
	  

2.4 Rutinhandbok	  
	  
På HVB- boendet har de en rutinhandbok som handledarna måste följa. Rutinhandboken 

består av riktlinjer om hur boendet ska fungera och hur personalen ska agera i olika 

situationer. I rutinhandboken återfinns bland annat;	  

 

• Lagar och regler som ska följas och som finns när det kommer till ensamkommande 

flyktingbarn. 

• Vilka teorier personalen ska utgå från för att få en så bra handledning som möjligt. Ett 

exempel på en teori som finns med i rutinhandboken är KASAM. KASAM är en teori 

som är grundad på känsla av sammanhang. Personalen ska få ungdomen att känna 

känsla av sammanhanget för att kunna utvecklas. Förstår inte ungdomen syftet eller 

sammanhanget kommer han/hon att tröttna och bedöma det som onödigt.  

• Det får inte förekomma alkohol och droger, våld och hot samt mobbning på boendet. 

• Det står även hur en handledare ska vara och bete sig samt vad handledaren ska lära de 

ensamkommande flyktingbarnen. Samt att handledaren ska vara en kontaktperson 

mellan myndigheten och ungdomen. 



7	  
	  

• Rutiner när en ny ungdom kommer till boendet står också med. Vad ska ungdomen få. 

Hur ska personalen bemöta ungdomen och samtala med den (Rutinhandboken, 2014). 

Ovanstående punkter är endast exempel ur rutinhandboken. I rutinhandboken står exakt vad 

som ska tas med på det första samtalet med en nykommen ungdom, vad som ska tas upp på 

det andra samtalet, tredje osv. En handledare kan lätt läsa hur han eller hon ska bete sig i olika 

situationer, vad det innebär att vara handledare och vilka områden det berör. En bok som 

förenklar personalens jobb och är en riktlinje i det vardagliga livet på jobbet 

(Rutinhandboken, 2014). 

 

2.5 Europakonventionen  
	  
År 1950 upprättades en konvention innehållandes skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna. Konventionen kom att kallas för Europakonventionen. Till en 

början innehöll konventionen enbart politiska och medborgerliga rättigheter men kom senare 

att utvecklas. I dagsläget innehåller konventionen bland annat; rätten till liv och förbud mot 

tortyr, rätten till rättvis rättegång, rätten till frihet och personlig säkerhet, rätten till respekt för 

privat och familjeliv, yttrandefrihet, förbud mot diskriminering och tanke- samvets- och 

religionsfrihet. År 1995 blev Europakonventionen svensk lag.  

 

EU är på väg mot en gemensam invandrarpolitik och idag finns det lagstiftning inom området 

som reglerar hur många flyktingar ett land inom EU ska ta emot. Trots detta är det 10 länder 

som tar emot 90 procent av alla flyktingar. Frankrike och Tyskland är två länder som toppar 

listan för flest mottagningar. Sverige återfinns även dem på listan och tar emot många i 

relation till landets befolkning. Trots att EU-länderna har ett samarbete och att det finns 

lagstiftning inom området så väljer Danmark, Storbritannien och Irland att stå utanför och 

mottar endast fåtal flyktingar (Regeringskansliet, 2014). 
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Kapitel 3: Tidigare forskning 
	  
Vi kommer i detta avsnitt presentera tidigare forskning kring vårt ämne, som är att belysa 

personalens känslor i arbetet. Här har vi valt att presentera relevanta delar till vår studie. Vi 

har valt fem artiklar som har bidragit med olika infallsvinklar till vår studie. Artiklarna är 

valda för att förstå hela processen ensamkommande flyktingbarn går igenom. Varför de söker 

sig till andra länder, hur går processen till samt vad som händer efter och konsekvenserna 

kring det. Detta har i sin tur gett oss en större förståelse kring fenomenet känslor i det 

vardagliga arbetet. 

 

3.1 "Push" och "pull" 
	  
Joseph, Arline Edwards (2012) skriver i sin artikel "Themes caribbean overseas students 

perceive influence their levels of culture shock" om hur ett gäng människor förflyttar sig från 

ett land till ett annat och huruvida de upplever en kulturkrock eller inte. Han skriver om olika 

faktorer som bidrar till varför personer flyttar. Han nämner främst "push" och "pull" faktorer 

där "pull" betyder människor som lämnar ett land av frivilliga skäl såsom att studera 

utomlands. Medan "push" faktorer betyder att en person blir tvingad till att lämna sitt land på 

grund av exempelvis krig eller politiska skäl. Majoriteten av människorna i hans 

undersökning förflyttade sig på grund av en så kallas "pull" faktor. Dessa förflyttade sig 

eftersom de ville ha bättre skol- eller utvecklingsmöjligheter. På grund av att de sökte sig till 

bättre skol- eller utvecklingsmöjligheter upplevde de inte en så stor kulturkrock eftersom de 

självmant valt att förflytta sig. Edwards (2012) skriver också att människor som förflyttar sig 

av en "push" faktor kommer att uppleva en större kulturkrock eftersom dem inte är beredda på 

förflyttningen utan det blir ett förhastat beslut. Han skriver att kulturkrock är en långsam 

händelse som består av små händelser som vi människor har svårt att identifiera. Detta 

utvecklas till ett psykologiskt problem vilket kännetecknas av ångest, sömnproblem, 

depression, instabilitet, trötthet, ensam- och glömskhet, nostalgi och känslor av att inte passa 

in. Han säger också att en person som har anpassat sig till ett nytt samhälle kommer uppleva 

en ny kulturkrock när den återvänder tillbaka till sitt ursprungliga samhälle. Vilket gör det 

svårt för invandrare att anpassa sig i dagens samhälle, de känner sig inte riktigt hemma i det 

nya landet dem har kommit till och de känner sig inte heller riktigt hemma i sitt tidigare 

hemland (Edwards, 2012) 
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3.2 Globalisering och invandring 
	  
Steffen Mau och Jan Mewes (2013) skriver i sin artikel "Globalization, socio-economic status 

and welfare chauvinism: European perspectives on attitudes toward the exclusion of 

immigrants" om globalisering och hur vida det har påverkat individuella preferenser för att 

utesluta invandrare från välfärdssystemet. I undersökningen skriver dem om att öppenheten 

mellan länderna som globaliseringen har medfört kan skapa problem eftersom den sociala 

globaliseringen inte hinner ikapp. Om det uppstår en gruppkonflikt i ett visst land kan det leda 

till större konsekvenser. Det kan alltså utlösa känslor av otrygghet hos människorna i 

samhället. Samtidigt menar dem att detta inte händer alla länder och istället kan det påverka 

länderna åt olika håll. En annan bidragande effekt i globalisationen är den socioekonomiska 

statusen. Dem menar på att den socioekonomiska statusen spelar roll när en individ ska 

accepteras i ett samhälle. Dem som har hög socioekonomisk status i samhället tenderar att 

avvisa invandrare på en högre nivå än dem som har en lägre socioekonomisk status. Mau och 

Mewes (2013) menar vidare på att länder som oftast har en hög nivå av ekonomisk 

globalisering där tenderar människor i landet att avvisa invandrare. Samtidigt säger Mau och 

Mewes (2013) att vi håller på att globaliseras till att acceptera varandra och acceptera alla 

människor oavsett kön, klass och etnicitet. 

 

3.3 Upplevelsen hos asylsökande människor 
	  
Nicola Dolan och Catherine Sherlock (2010) skriver i sin artikel "Family Support through 

Childcare Services: Meeting the Needs of Asylum-seeking and Refugee Families" om 

upplevelsen hos asylsökande människor och deras familjer. Dem har undersökt myndigheter 

som jobbar inom området asyl och med flyktingar i samband med att möta behoven hos de 

asylsökande. Undersökningen visar att flyktingfamiljerna inte sökte barnomsorg i början men 

att deras behov av barnomsorg ständigt ökade. Elva familjer deltog i någon form av 

barnomsorgstjänst där personalen gjorde sitt yttersta för att tillgodose behoven hos de 

asylsökande och deras familjer. Resultatet visade att det upplevdes en isolering i samhället av 

både flyktingarna och familjerna som sökte asyl. Detta berodde på flera olika orsaker. 

Politiken hade en betydande inverkan för att utveckla en förmåga i informella stöd i 

samhället. Dock menade familjerna att det som var mest värdefullt var barnomsorgen som 
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tillhandahålls för flyktingarna. Även personalen och vårdtagare identifierade ett antal 

utmaningar för olika behov av kulturella lyhörda tjänster som var oerhört viktiga för att förstå 

den kulturella bakgrunden hos flyktingarna (Dolan & Sherlock, 2010). 

 

3.4 Utbildning, globalisering och social exklusion 
	  
Jacky Brine (2001) skriver i sin artikel ”Education, social exclusion and the supranational 

state” om förhållandet mellan utbildning, globalisering och social exklusion. Jacky Brine 

(2001) menar att begreppet social exklusion har sin härkomst ur socialpolitiken. Jacky menar 

att social exkludering är en inhemsk företeelse som kommer från strukturella förändringar 

vilka påverkar vårt samhälle och vår ekonomi men även den sociala sammanhållningen. Hon 

menar att den sociala exklusionen inte kan ses som en egen frikopplad process. Jack Brine 

(2001) menar att andra förhållanden såsom bostadsförhållanden, utbildningsnivån, hälsa, 

diskriminering, arbetslöshet/låg inkomsttagare, medborgarskap och integration även påverkar 

den sociala exklusionen. För att nå resultat i områden där social exklusion finns måste man 

aktivt motverka och bekämpa kombinationen av ovanstående ekonomiska och sociala 

åtgärder (Brine, 2001). 

 

3.5 Wollstonecrafts verk 
	  
Susan Khin Zaws (1998) förklarar Wollstonecrafts tidigare verk i sin artikel "The reasonable 

heart: Mary Wollstonecraft's view of the relation betweenreason and feeling in morality, 

moral psychology, and moral development". Hon anser att Wollstonecrafts har väldigt bra 

teorier och förklaringar i sina verk. Wollstonecraft utrycker en sammanhållen bild av moralisk 

psykologi, moralisk utbildning och moralfilosofi. Hon skriver att det handlar om förhållandet 

mellan orsak och känsla i moralisk utveckling. Enligt Zaws (1998) menar Wollstonecraft att 

platser, mänskliga attribut såsom orsak och känsla kan kopplas till både kön och social fakta. 

Alltså påverkas vi olika moraliskt beroende på kön och social fakta men även moraliska 

värderingar. Hon skriver även om att kvinnor påverkas annorlunda moraliskt och är svagare 

än män när det kommer till kritan. Redan på 1700- talet hade folket en bild av hur kvinnan 

var. Hon hade en kropp, känslor och tog hand om hemmet och barnomsorgen. Medan mannen 

var större han kunde politik och kunde svara på offentliga frågor. Redan då uppstod en 

ideologi om manligt och kvinnligt. Kvinnorna har moderskapet inom sig och därför blir 
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påverkade lättare än män menar Wollstonecraft. Susan Khin Zaws (1998) håller med 

Wollstonecraft och för fram teorier i sin artikel som stärker tesen att kvinnor är mer moraliskt 

svaga och mer moraliskt påverkade än män på grund av den "inbyggda" moderskapet (Zaws, 

1998). 	  

 

3.6 Sammanfattning 
 

Genom att läsa dessa artiklar har vi fått en djupare förståelse för fenomenet kring känslor och 

emotioner i relation till de ensamkommande flyktingbarnen. Vi har fått en större inblick i vad 

som händer när ensamkommande flyktingbarn söker sig till andra länder på grund av krig. 

Flyktingbarnen går igenom en rad olika moment innan dem kommer till Sverige. När de väl 

har kommit till landet är det fler moment som skall hända. Hur ska de socialiseras in i 

samhället, kommer det att ske social exkludering, kommer de att känna sig trygga, hur ska de 

lära sig språket och kommer kulturkrockar ske för ungdomarna eller andra runt omkring de.  

 

Den tidigare forskningen beskriver händelsen från att en ungdom flyttar till att en ungdom 

hamnar på boendet och får hjälp av en man eller kvinna som handledare med diverse saker. 

Samtidigt som det har gett oss en större inblick i vad en handledare måste tänka på när det 

kommer till ensamkommande flyktingbarn och dess bakgrund. 
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Kapitel 4: Teoretiska ramar	  
 
I detta kapitel beskrivs ett antal teorier som vi anser kan besvara vårt syfte och kan vara till 

hjälp för att tolka vår empiri. Goffmans (1973) teori om totala institutioner, hjälper oss att 

skaffa en förståelse för boendet som institution i samhället. Meads (1934) teori om symbolisk 

internationalism, hjälper oss för att förstå interaktionen och samspelet mellan personalen och 

ungdomarna. Vi vill förstå personalens känslor i relation till arbetet med ungdomarna och 

svårigheterna att jobba med känslor. För att belysa detta använde vi oss av det sociala livets 

emotionella grunder av Hochschild (1983).	  

 

4.1 Den totala institutionen  
	  
Goffman (1973) skriver att det finns orsaker till hinder för socialt umgänge med världen på 

grund av att det finns institutioner som innefattar en väldigt stark karaktär av inneslutning och 

att den drar individen ifrån världen. Goffman kallar detta för totala institutioner. I en 

institution blir människan beroende av organisationen och auktoriteten i organisationen. En 

individ blir underordnad i organisationen och måste förstå hierarkin i den. Ett fängelse, 

sjukhem, kloster, barnhem men även flyktinghem är sådana organisationer (Goffman, 1973). 

	  

Goffman (1973) hävdar att totala institutioner kan delas in i fem grupper. Den första gruppen 

är för fattiga, föräldralösa och gamla människor. Andra gruppen är religiösa platser och den 

tredje gruppen handlar om individer som utgör en hot för samhället som t.ex. kriminella. 

Fjärde gruppen riktar sig mot individer som utgör uppgifter som en rättfärdig grupp där 

nämns bland annat internatskolor och militärförläggningar. Femte gruppen av institutioner är 

en grupp människor som inte kan ta hand som sig själva och på så sätt utgör ett hot mot 

samhället (Goffman, 1973). Till den gruppen tillhör människor som sitter på behandlingshem 

och mentalsjukhus och det är även denna grupp vår uppsats kommer att behandla. 

 

Han delar även upp den femte institutionen i tre delar som behandlas inom verksamheter som 

behandlingshem. Den första delen är att det försiggår olika aktiviteter på plats och detta utgörs 

av en och samma auktoritet. Den andra delen menar Goffman (1973) att det finns olika faser 

av människans dagliga liv av aktiviteter tillsammans med andra människor och alla behandlas 

lika med samma villkor. Den tredje delen är att planeringen av de dagliga aktiviteterna är 
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ordentligt planerade där det finns ett system ovanifrån och att aktiviteterna är påtvingade 

genom lagar och regler. 	  

 

Enligt Goffman (1973) övervakas den totala intuitionen av personalen vars huvuduppgift inte 

är att inspektera och leda som t.ex. på en arbetsplats, relationen mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren. Kontroll och bevakning är i centrum där huvuduppgiften är snarare lydnad och 

auktoritet än övervakandet. De människor som bor i institutionen har en begränsad kontakt 

med världen utanför, dock menar Goffman (1973) att personalen som jobbar på intuitionen 

har en möjlighet efter ett avslutat jobbpass att ansluta sig till den sociala omvärlden. 

Resultatet av denna situation är att det framkommer klyftor mellan personal och de intagna. 

Detta kan leda till en negativ påverkan i grupperna genom att det skapas negativa syner, de 

intagna ser personalen som elaka, dominerande och arroganta, medan personalen ser de 

intagna som dystra, förtegna och opålitliga (Goffman, 1973). 

 

4.2 Socialisering och den signifikanta andra 	  

Enligt Mead (1934) är socialisering centralt i mötet med nya människor och spelar en viktig 

roll i våra liv. Med bra sociala färdigheter kan vi bygga upp givande och starka relationer med 

andra människor. Personalen i boendet är det närmaste de ensamkommande flyktingbarnen 

har när de anländer till Sverige utan sina familjer och vänner. För personalen gäller det att få 

in de ensamkommande flyktingbarnen i det svenska samhället genom att hitta på aktiviteter 

tillsammans, visa dem svenska traditioner, normer och värderingar samt att allmänt vara ett 

stöd och vägleda dem.   

 

George Herbert Mead (1934) skriver om symbolisk interaktionism och sociala interaktioner. 

Sociala interaktioner innebär att personer samspelar med varandra och försöker förstå 

varandra genom gester, ord och spel. Vi integrerar med varandra genom tal, miner och gester. 

Sen är det upp till var och en person att tolka dessa gester och förstå de på sitt egna sätt. Alla 

tolkar inte alla gester på samma sätt utan en gest kan betyda en annan sak hos en person än 

vad den gör hos en annan samtidigt som en gest kan betyda något i en kultur och något annat i 

en annan (Mead, 1934).  

 

Mead (1934)  menar att en människa växer fram i ett samspel mellan andra personer. På detta 

sätt menar han att samhället skapar människan genom integrationen med andra. Samhället har 
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sina olika inriktningar att påverka en människa. I samhället finns det tusentals olika personer 

som påverkar varandra dagligen. Hade det inte varit den gesten vi såg igår hade vi inte varit 

den personen vi är idag. Mead skriver också att vi utvecklas som person hela livet. Redan från 

barndomen tar vi åt oss information och gester för att kunna bygga upp ett eget Jag (Mead, 

1934).  

 

Mead (1934) delar upp den tidiga barndomen i två olika stadier, lekstadiet och spelstadiet. För 

att kunna förstå hur en människa är uppbyggd måste vi förstå vad som händer i det tidiga 

livet. Lekstadiet är ett stadie där vi lär oss hur specifikt andra ser på oss. I lekstadiet intar man 

roller och har ett bestämt antal stimuli inom oss själva som framkallas genom den rollen vi 

leker. Barnet lär sig i lekstadiet att bli både ett objekt och subjekt samt börjar bygga upp ett 

eget ”jag”. I spelstadiet börjar barnet ta hänsyn till andra individer. Andra individer leker och 

har andra roller vilket betyder att barnet måste förhålla sig till regler och medspelare. Barnet 

måste kunna förutse vad den andra ska göra och vara beredd att ta andras roller. Spelstadiet 

krävs för att barnen ska utveckla ett fullt "jag". I spelstadiet börjar även organisering och 

tydlig personlighet växa fram. På så sätt menar Mead att en person/barn inte är fulländig om 

den inte har båda delarna av stadierna. Har personen/barnet inte färdigutvecklad förrän den 

har skaffat sig bägge delarna (Mead, 1934). 

 

4.3 Relationer och emotioner i arbetslivet	  
	  
På arbetsplatsen kan det vara viktigt att kunna hantera sina emotioner och känslor för att 

kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt. Hochschild (1983) beskriver emotioners innebörd på en 

arbetsplats utifrån ett mer systematiskt sätt. På arbetet utförs det inte bara hårt muskel- och 

tankearbete utan det finns även utrymme för känslomässiga arbeten. Det flesta arbeten kräver 

att man har ett behagligt yttre och en trevlig röst samt ett inbjudande ansikte. Det finns andra 

jobb som kräver att man ger respekt med hjälp av ett skarpt ansikte för att kunna ge ett intryck 

av att man har befogenhet att hålla ordning på arbetsplatsen. Arbetsplatsen är där vi utvecklar 

och söker upp sammanhang som gör arbetet emotionellt tillfredställande. För att arbetet ska 

påfyllas emotionellt är våra relationer på jobbet med kollegorna och nöjda ”patienter” samt en 

stödjande chef allra viktigast. Människor som delar samma erfarenhet omkring oss om hur 

arbetet fungerar är de signifikanta andra vi behöver och när bekräftelsen kommer från dessa 

personer mår vi bra på jobbet (Hochschild 1983).	  
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Hochschild (1983) beskriver om emotionellt arbete och emotionshantering och skriver att våra 

känslor fungerar som ett sjätte sinne som orienterar människor i det sociala rummet. Våra 

känslor produceras och formas i de kulturella ramarna som är förutbestämda. Emotionellt 

arbete och emotionshantering är något vi alla människor utför och går hand i hand till 

känsloregler och uttrycksregler – där normer är det som är avgörande för om vi har en rätt 

känsla och rätt känslouttryck i en förutbestämd situation. Hochschild (1983) skriver att man 

kan hanterar sina känslor på två olika sätt. Den ena är ytagerande som innebär att man 

uttrycker en känsla men känner något annat. Skillnaden som uppstår är det man känner och 

vad man egentligen visar. Det andra sättet är djupagerande som betyder att man föreställer sig 

en situation annorlunda framkallar man den känsla man vill uttrycka, samtidigt som man 

känner den. Känslan som man känner är den faktiska känslan som man känner. Denna känsla 

blir följaktligen äkta genom ett känsloarbete (Hochschild 1983). 

	  

4.4 Användningen av teorierna 
 
Goffmans teori passar in på HVB boendet, då det är en institution och passar väl in i en av 

dem grupperna som han beskriver. Goffmans teori kan således användas som ett verktyg för 

att analysera hur handledarnas känslor styr och påverkar deras arbeta och hur relationen 

mellan handledarna och ungdomarna kan komma att påverkas.  

 

Mead beskriver symbolisk interaktionism och sociala interaktioner vilket även detta kan 

komma att appliceras på HVB boendet. Däribland kan Meads teorier användas för att se efter 

i fall, och om så är fallet, hur gester, ord och spel, samt tal och miner påverkar handledarens 

samspel med ungdomarna på boendet och vad det eventuellt kan få för konsekvenser.  

 

Den sista teorin som är skriven av Hochschild behandlar emotioner och emotionhantering på 

arbetsplatsen. Denna teori kan även komma att appliceras eftersom emotioner kan påverka 

sättet handledarna agerar gentemot ungdomarna på boendet. Olika emotioner kan innebära att 

man agerar olika beroende på situation.  

  

Samtliga tre ovanstående teorier kan användas som ett verktyg för att analysera våra 

frågeställningar och är applicerbar utifrån HVB-boendet eftersom det dels finns känslor och 
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att det dels finns element av samspel och interaktion mellan handledare och ungdomarna.  
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Kapitel 5: Metod  
	  

Inledningsvis	  i	  detta	  kapitel	  framförs	  vårt	  val	  av	  metod	  och	  varför	  just	  den	  metoden	  

passar	  vårt	  synsätt	  bäst.	  Nästa	  del	  redogörs	  det	  för	  vårt	  urval	  och	  hur	  vi	  har	  kommit	  

fram	  till	  det	  samt	  synpunkter	  kring	  det.	  Därefter	  kommer	  en	  kort	  beskrivningen	  av	  

ämnesvalet.	  Nästkommande	  del	  beskriver	  vårt	  tillvägagångsätt	  för	  att	  komma	  i	  kontakt	  

med	  ett	  HVB-‐boende.	  Slutligen	  beskrivs,	  i	  samma	  ordningsföljd,	  validiteten	  samt	  etik	  och	  

anonymitet.	  	  

	  

5.1 Metodval 
	  
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie kring personalens hantering av emotionella 

känslor i arbetet. Den kvalitativa metoden kännetecknas bland annat av tolkande och induktiv 

stil. En av de anledningarna till varför valet föll på en kvalitativ metod och inte kvantitet 

metod var för att skapa en djupare förståelse och tolkning i processen med individer som 

påverkar varandra och samhället, vilken lättast skapas med hjälp av en kvalitativ metod. 

Vidare anser vi att det finns en fördel med att använda kvalitativ metod vid insamlingen av 

material detta eftersom kvalitativa metoden innebär att materialet inte blir lika omfattande i 

storlek i jämförelse med om vi valt en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden 

kännetecknas genom att ha stor fokus på pålitlighet och tillförlitlighet samt överförbarhet 

Pålitlighet i detta sammanhang menas med att det är viktigt som forskare att visa hur 

forskningsprocessen gått till och på så sätt visa läsaren att forskningen är pålitlig. 

Tillförlitlighet innebär att en forskare ska följa visa regler och struktur och användandet av det 

förutbestämde reglerna samt strukturerna ökar således tillförlitligheten av studien.  

Då vår studie handlar om känslor och emotioner som vi anser vara ett känsligt och 

svårbedömt ämne har vi ytterligare argument för att välja en kvalitativ studie eftersom en 

sådan ger oss, som ovan anförts, mer pålitlighet och tillförlitlighet. Överförbarhet innebär i sin 

tur att en forskare ska visa tydlighet över den kontext som studeras (Denscombe, 2011).  

Den kvalitativa metoden har dock kritiserats av Bryman (2002) som menar att det finns en 

skev syn kring den kvalitativa synen eftersom många kan uppfatta metoden inte är tillräckligt 

genomsynlig. Vi har dock försökt minimera detta problem genom att presentera vårt material 

och förklara forskningsprocessen eftersom vi vill öka pålitligheten för läsaren.  
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Vi har genomfört en kvalitativ studie kring personalens hantering av emotionella känslor i 

arbetet. Den kvalitativa metoden kan kännetecknas av tolkande och induktiv stil. Anledningen 

till att vi valt att använda oss utav kvalitativ metod är chansen att skapa en djupare förståelse 

och tolkning i processen med individer som påverkar varandra och samhället. Fördelen är att 

det insamlande materialet i kvalitativa studier är mindre i storlek i jämförelse till de 

kvantitativa studierna. Den kvalitativa metoden har sin största fokus på pålitlighet, 

tillförlitlighet samt överförbarhet. Denna metod, d.v.s. kvalitativa metoden, kommer att bidra 

till en ökad kvalité till vår studie då det är en studie om känslor och emotioner anser vi att det 

kan vara känsligt ämne och söker därför efter pålitlighet och tillförlitlighet. Innebörden av 

pålitlighet är att det är viktigt som forskare att visa forskningsprocessen för läsarna. 

Tillförligheten innebär att en forskare skall följa vissa regler och strukturer för att kunna öka 

trovärdigheten i studien. Innebörden av överförbarhet är att en forskare ska visa tydlighet över 

den kontext som studeras (Denscombe, 2011). Bryman (2002) menar att det finns en skev syn 

på den kvalitativa synen då många kan uppfatta den som inte tillräcklig genomsynlig, dock 

har vi försökt att minimera detta problem genom att presentera vårt material och förklara 

forskningsprocessen. Detta för att öka pålitligheten för läsaren. 

	  

5.2 Metod 
	  
Vi har valt att utgå från hermeneutiskt perspektiv i den metodologiska ansatsen i vårt arbete. 

Det hermeneutiska perspektivet har en tolkande syn på forskningen. Den grundläggande idén i 

hermeneutisk tolkning är att förstå helheten. Vi vill förstå den sociala verkligheten och där av 

helheten. Forskaren är framförallt intresserad av hur människor har kunskap om saker och 

därför finns det också ett intresse för mänskliga relationer. Det är en strävan att utforska 

sociala fenomen och med det så ska man skapa en förnyad och fördjupad förståelse. Med 

hjälp utav hermeneutik, som metod kan vi tolka intervjuer, observationer och texter (Sjöberg 

& Wästerfors, 2008). Vi tycker att denna metodologi passar vår studie bäst eftersom 

hermeneutisk ansats tolkar det praktiska. Precis som Sjöberg & Wästerfors (2008) skriver, vill 

vi tolka handledarens känslor och emotioner i det som sägs under studiens gång. Den centrala 

punkten är att det förutsätter antagande av vår uppfattning om den sociala verkligheten. Här är 

man framförallt intresserad av hur människor har kunskap om olika företeelser och därför 

finns det också ett intresse för mänskliga relationer. Det är en strävan att utforska sociala 

fenomen och med det så kan en förnyad och fördjupad förståelse skapas (Sjöberg & 
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Wästerfors, 2008). Utifrån detta ska vi fördjupa oss och titta närmare på de mänskliga 

relationerna såsom känslor och emotioner. På så sätt kan vi besvara hur personalen hanterar 

deras känslor när det uppstår svåra situationer på arbetet samt hur känslor och emotioner kan 

orsaka svårigheter i arbetet de utför med de ensamkommande flyktingbarnen.  

	  

5.3 Urval 
	  
Populationen består i vår studie av sex respondenter som arbetar på ett HVB-boende. Vi kom 

i kontakt med boendet efter det att en bekant hänvisade oss till att ta kontakt med just det 

boendet. Valet av antalet respondenter baserar på dels för att det inte var stort antal personer 

som arbetade på boendet och dels för att vi ansåg att sex respondenter var lagom med hänsyn 

till dem tidsramar vi hade för att genomför vår uppsats samt att mindre antal respondenter inte 

hade gjort undersökningen komplett.  

 

Eftersom urvalet kommer från en specifik grupp, personalen, som befinner sig på en viss 

plats, HVB- boendet, blir vårt val av urval ett så kallat klusterval.  

 

I vårt urvalsarbete har vi tagit hänsyn till det faktum att vi behöver få en tillräckligt stor 

utsträckning med svar för att kunna hitta likheter och olikheter i svaren (Denscombe, 2011).  

 

5.4 Förförståelse 
 

Båda författare har ett stort intresse till både asyl och ensakommande barn. Intresset grundar 

sig i två faktorer. Den ena faktorn som påverkat intresset är att vi båda har en annan härkomst 

en svensk, våra föräldrar härstammar från ett annat land en Sverige och kom till Sverige i 

början av 1980-talet. Den andra faktorn som påverkat valet av studien är att en av oss kommer 

att stötta på studiens reflektioner under sin karriär då författaren kommer att arbeta med 

ensamkommande flyktingbarn efter avslutad examen.  Vidare har frågor kring 

ensamkommande flyktingbarn alltid varit aktuell i Sverige och än mer aktuelle den senaste 

tiden. Däremot är frågan om personalen som arbetar med de ensamkommande barnen inte lika 

belyst. Utifrån ovananförda anledningar anser författarna att det ska bli intressant att studera 

och bidra till forskningen kring personalens roll i arbetet med ensakommande flyktingbarn. 
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Dessutom är vi nyfikna kring hur personalen hanterar sina känslor som uppkommer i samband 

med arbetet med ensamkommande flyktingbarn eftersom de kan vara problematiskt att möta.  

 

5.5 Tillvägagångssätt	  
 

Efter det att arbetsidén blev godkänd sökte vi oss till det rekommenderade HVB-boendet. När 

vi fick ett godkännande från HVB-boendet att vi fick intervjua personal på boendet började vi 

fokusera på att utföra intervjufrågorna mer noggrant. Våra intervjuer bygger på 

semistrukturerad intervju som anses vara flexibla där vi har förberedda frågor samtidigt som 

svaren och ordningsföljden kan variera (Denscombe, 2009). Det vi har tagit hänsyn till är 

känsligheten när det kommer till en viss persons emotioner, då vi anser att det kan kännas 

påträngande. Fördelen här var att vi kunde informera respondenterna i tid så att de kunde 

förbereda sig och veta vilka ämnen intervjun skulle beröra.  

 

Intervjun bestod av 19 frågor som var uppdelade utifrån 3 olika teman. Det första temat 

behandlade bakgrundsfrågor, d.v.s. deras utbildning och tidigare arbetserfarenhet. Det andra 

temat behandlade frågor om yrkesrollen som handläggare i ett HVB-boende. Det tredje och 

sista temat behandlade frågor om privatpersonen utanför arbetet. Vi ansåg att det var viktigt 

att skapa en öppenhet med respondenterna då vi ansåg att denna öppenhet ledde till att 

intervjuerna kunde genomföras på bästa möjliga sätt. Respondenterna fick även 

intervjuguiden i förväg skickade till sig för att det på bästa sätt kunde förbereda sig på våra 

frågor.  

 

Efter det att vi var färdiga med att få in vårt datamaterial behövde vi transkribera alla 

intervjuer som spelats in. Tillvägagångsättet för transkriptionen var att koda texterna genom 

att hitta likheter och olikheter som vi sedan jämförde med varandra för att se om det finns 

någon samhörighet i de olika intervjuerna. Efter att vi transkriberat samtlig datamaterial insåg 

att det fanns likheter i materialet bestämde vi oss för att tematisera.  Tematiseringen 

tillämpades på så sätt att vi återvände till våra begrepp, totala institutioner, symbolisk 

interaktionism samt emotioner och känslor på arbetsplats och använde dessa som olika teman 

för att presentera vårt resultat.  
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5.6 Validitet   
	  
Validiteten i kvalitativ metod ifrågasätts där validitet handlar om trovärdighet och säkerhet i 

ett arbete samt de uppgifter som framkommer exempelvis genom intervjuer (Denscombe, 

2009). Validitet handlar också om hur väl informationen mäter det som ska mätas i sin 

undersökning (Bryman, 2011). I vår undersökning har vi intervjuat sex handledare som vi 

valde att utföra vid tre olika tillfällen för att inte störa verksamheten och för att ha tid att 

utföra frågorna så djupt som möjligt. Vi hade samma frågeformulär till alla sex 

intervjupersoner för att kunna få ett så likt svar som möjligt och kunna hitta mönster i 

intervjuerna. Validiteten i vår studie stärktes genom att vårt syfte och frågeställningar 

genomgår i hela arbetet. Intervjuguiden har på samma sätt förstärkt validiteten dels för att vi 

utformat dem genom att ta hjälp av litteraturer och dels för att vi har fokuserat våra frågor till 

det vi i början försatte oss att studera. 

 

Resultatet från de sex intervjupersonerna är inte generaliserbara, på grund av att om en 

upprepning hade skett utifrån vår studie fast på ett annan boende hade svaren inte varit 

desamma. Då vårt arbete bygger på känslor så är det väldigt individuellt och därför inte 

generaliserbart. 

	  
	  

5.7 Etik och anonymitet	  
	  
Etiska aspekter är viktigt att tänka på när en studie genomförs. Det vi har tagit hänsyn till är 

nyttjandekravet, informationskravet, konfidentialitet och anonymitet (Forss, 2007). 

Nyttjandekravet innebär att vi enbart använder studien till vad forskningssyftet avser och det 

informerade vi våra respondenter om i början av intervjuerna. Informationskravet innebär att 

vi ger tydlig information kring undersökningen och dess syfte, även detta framfördes innan 

intervjun började dvs. hur undersökningen skulle gå till och varför vi gjorde denna studie och 

till vilket syfte. Konfidentialitet innebär att all information skall användas tryggt, säkert och 

inte spridas vidare. Konfidentialitet kommer att tillgodoses genom att det endast är vi i studien 

har tillgång till informationen och ingen annan får ta del av den. Detta har även framförts till 

respondenterna innan medverkan för att de skall känna sig tryggare och kunna öppna sig mer 

om sina känslor och upplevelser kring arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. Sista 
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aspekten vi har tagit hänsyn till är anonymitet som innebär att den medverkande ska vara 

anonym och det har vi informerat respondenterna om i början av intervjuerna. Vi har fortsatt 

att anonymisera våra respondenter genom hela studien och istället använt oss av påhittade 

namn, detta för att ge en mer verklighets känsla till de resultat som presenteras. 
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Kapitel	  6:	  Presentation	  av	  empiriskt	  material	  	  

	  

I detta kapitel presenterar vi vårt resultat av intervjuerna för att ge en bild av personalens 

känslor och emotioner i arbetet med ungdomarna. Vi börjar med en redogörelse av våra 

intervjupersoner och senare går vi vidare in på två teman som har varit mest central i 

bearbetningen av den insamlande data. Första temat har vi valt att kalla ”Att vara handledare” 

och den andra ”känslohanteringen i relation till arbetet”. 	  

 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 	  

Intervjuperson 1 - Anna 

Anna är en kvinna som studerade det beteendevetenskapliga programmet på högskolan 

samtidigt som hon jobbade extra inom socialpsykiatrin som boendestödjare. Sedan 2013 har 

Anna jobbat på ett HVB- boende i olika anställningsformer. Anna jobbar som handledare på 

boendet och hjälper pojkarna med diverse saker. Allt från att hjälpa de laga mat, städa, hjälp 

till med läxor samt hjälpa till med det svenska språket. 

 

Intervjuperson 2 - Sara 

Sara är en kvinna som har utbildat sig till behandlingsassistent på en högskola i Sverige. Hon 

har tidigare jobbat som ungdomsledare i fyra år. Hon ville jobba mer konkret och mer 

strukturerat än de andra jobben hon har haft. Chansen att göra något annorlunda men ändå 

jobba med människor och ungdomar samt att kunna utveckla sig själv. Därför valde Sara att 

jobba på HVB- boendet där hon nu jobbar som handledare.  

 

Intervjuperson 3 - Frida 

Frida är en kvinna som har studerat internationell migration och etniska relationer, ett 

program på tre år. Hon har tidigare jobbat på ett äldreboende samt jobbat ideellt i en 

organisation som frivilligledare. Tiden på organisationen fick henne att möta många 

flyktingar, både familjer och ensamkommande. Det var även där Sara fick upp ögonen för 

ensamkommande flyktingbarn och sökte sig vidare till boendet som hon jobbar på idag. Frida 

brinner för att jobba med humanitära frågor och där av sökte hon sig till arbetet på boendet 

med flyktingbarnen. Där hon jobbar som handledare. 
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Intervjuperson 4 - Nils 

Nils är en man som har läst samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet och ett program 

på högskolan med annan inriktning än samhällsvetenskap. Dessutom har han utfört 

militärtjänstgöring vilket Nils anser vara en form av utbildning. Nils har tidigare jobbat som 

lagerarbetare på olika företag. Han fick redan under den tiden upp ögonen för 

ensamkommande flyktingbarn vilket han började tycka var ett väldigt intressant ämne och 

sökte handledarjobbet på boendet. Nu är Nils handledare och aktivitetsansvarig på boendet.  

 

Intervjuperson 5 - Malin 

Malin är en kvinna som har utbildat sig i mänskliga rättigheter på en högskola i Sverige. 

Därefter började hon på ett annat ensamkommande boende. Hon har dessutom jobbat inom 

kund- och hemtjänsten. Malin ville ha möjligheten att hjälpa ensamkommande barn och 

flyktingbarn det var därför hon sökte sig till HVB- boendet. På boendet jobbar hon nu som 

handledare. 

 

Intervjuperson 6 - Lisa 

Lisa är en kvinna som kommer att bli färdigutbildad beteendevetare i år. Hon har tidigare 

erfarenheter med ungdomar, då hon har varit kontaktperson till en flicka med sociala problem. 

Sedan har Lisa även jobbat inom psykiatrin med ungdomar som har haft psykiska sjukdomar. 

Lisa sökte sig till det här jobbet eftersom hon såg annonsen i tidningen och ville utmana sig 

själv. Hon ville arbeta med något hon gillar, vilket var att utveckla ungdomar men även sig 

själv som människa. Lisa bor även i närheten av boendet vilket var en aspekt som Lisa 

värderade högt när hon sökte jobbet. Lisa jobbar som handledare på boendet. 

 

6.2 Att vara handledare	  
	  
Inom boendet finns det olika uppfattningar om arbetsrollen i praktiken och privatpersonen 

man är utanför arbetet. Flera av våra intervjupersoner beskrev sig själv i två olika roller. Den 

privata rollen kontra yrkesrollen. Samtliga tyckte det var viktigt att vara samma person på 

arbetet som den privata personen utanför arbetet. Dock menade många på att man var mer 

tålmodig och strukturerad i arbetet än vad man var utanför arbetet. 	  

	  

 
Ja.. i min arbetsroll är jag mer strukturell och pedagogisk. Jag tror att jag är 
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samma människa, men att jag försöker vara mer tydlig och pedagogisk med de 
beslut som jag gör eftersom de har större betydelse för andra människor.. (Anna) 

 

Med detta menar Anna att hon är ganska lik sig själv i arbetet som utanför arbetet men att hon 

är mer pedagogisk och har struktur när hon jobbar. Detta menar hon är på grund att hon 

jobbar med människor och anser att det har en större betydelse att då kunna vara mer tydlig 

mot dem som bor i boendet och möta dem på ett pedagogiskt sätt.  

 
  [...] att det är viktigt att kunna begränsa sig och jag skulle vilja säga att det är 
 någonting som jag har tagit med mig från det privata in i verksamheten. Att 
 bevisa nämen jag är ju inte en sån tjej. Utan jag klarar av att begränsa mig, 
 jag klarar av att stå på mig. Jag är en tuff tjej då med skinn på näsan. öö och 
 jag vågar säga nej, men också det här öö.. Tuff men ändå rättvis på något sätt, 
 så det är ju något jag verkligen har tagit från det privata in i verksamheten. 
 Så att hur mycket det skiljer från det privata och verksamheten. Ja.. Jag skiljer 
 mig inte så där jätte mycket från det privata utan jag är nog sån som person 
 och det har jag ju tagit med mig in i verksamheten. öö.. Och det då som inte är 
 bra att ha med sig är ju att man får hitta den här balansen och angränsa sig 
 hehe. (Sara) 
 
	  

Med detta menar Sara att det är viktigt att begränsa sig genom att ha en viss distans i sin 

yrkesroll men också valt att ta med den privata delen av henne själv in i verksamheten för att 

kunna bevisa vem hon är som person i arbetet. Sara var ung i början av sin yrkesroll. Med den 

anledningen mötte hon motgångar på grund av åldern i arbetet. Sara har därför valt att vara sig 

själv i arbetet men också att stå på sig själv genom att hitta den rätta balansen för att kunna 

begränsa sig, samt att kunna ha en distans till sitt arbete. 

 

Alla i boendet var överens om att kommunikationen i boendet var bra mellan personalen och 

ungdomarna. I vissa fall kunde det bli missförstånd eftersom ungdomarna inte kan prata 

svenska i början av deras ankomst till Sverige. I övrigt fungerar kommunikationen bra. 	  

 

 …ja som det är just nu så är den ju, så är den ju bra och ganska så lätt om 
 man säger så. Det är ju skillnad om man får en ny kille om man säger så. Och 
 när alla var nya då, då blir det givetvis svårare då. Det blir mycket kroppsspråk 
och charader så att säga…(Nils)	  

 

Med detta menar Nils att kommunikationen är bra på boendet för tillfället. Däremot kan det 

bli svårt när en ny kille kommer till boendet. Förändringar sker på grund av svårigheten med 

kommunikationen och språkbristen. Med den anledningen får man ta till sig kroppsspråk och 
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charader för att förstå varandra. Missförstånd är också ett ord som ofta kom upp på 

kommunikationsfrågan.	  

 

 Kommunikationen mellan personal och killar och mellan killar som inte talar 
 samma språk är oftast bra, men ibland sker förstås missförstånd på grund av 
 språk och det är nog oftast där det brister när det brister. (Sara)	  
 
 
Precis som Sara säger i intervjun så är det språket som är den största bristen när det kommer 

till kommunikationen och det är genom språkbristen mest missförstånd sker. Dock menar 

majoriteten av intervjupersonerna att missförstånden som sker på grund av språkbristerna är 

av liten betydelse eller som går att lösa utan mindre problem och direkt på plats.	  

 
 ...bråkar gör vi ju inte men självklart kan det leda till missuppfattningar, 
 man är ju inte mer än människa så att det är sånt vi för lösa mellan varandra. 
 Men mellan ungdomarna konflikter.. Ja givetvis uppstår det konflikter och det 
 sker ju dagligen mer eller mindre. Det finns ju.. Jag menar.. Vi pratar om 
 tonåringar så jag tror inte de skiljer sig så mycket från de svenska 
 ungdomarna. (Frida)  
 
	  
Som alla andra människor har sina dagliga konflikter sinsemellan menar Frida att även 

konflikter uppkommer på boendet. Både mellan ungdomarna i sig och mellan personal och 

ungdomar. Det är tonårskillar som vilka andra svenska tonårskillar som helst vill få sin vilja 

igenom och kan vara lite envisa menade Frida. För att lösa problemen som uppstår menar 

Frida att det är viktigt att lösa dem direkt och inte förstora saker som oftast är väldigt små.	  

 
	  
6.3 Känslohantering i relation till arbetet på boendet 
 
Personalen i boendet var alla överens om att jobbet påverkade dem bra på många sätt men att 

det även fanns vissa negativa saker som påverkade en så som att de ibland inte blir bemötta på 

bästa sättet av ungdomarna och att det även kan vara elaka ord som dras in. De viktigaste var 

att inte ta hem de negativa delarna som har uppstått i arbetet, och istället försöka hålla sig 

opåverkade.  

 
 
 
 Arbetet påverkar mig flera olika sätt, hmm.. Ibland blir man glad av jobbet 
 och känner glädje när man har lyckats då, men andra dagar påverkar det en 
 negativt. Men det är viktigt att alltså, när det känns negativt att man inte tar 
 med sig dessa känslor hem.  Jag vill inte att jobbet ska påverka mig på något 
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 sätt och aa därför försöker jag hålla mig opåverkad. Men detta går inte dock 
 inte alltid… (Malin)	  
 
Med detta menar Malin att man kan bli påverkad av jobbet på flera olika sätt men när hon är 

glad känner hon att hon har lyckats i sin roll som handledare. Vissa dagar kan vara mindre 

positiva och då är det viktigt att kunna förhålla sig genom att inte ta med de negativa 

känslorna hem eftersom de inte vill att jobbet ska påverka en på något negativt sätt. 

 
 Som person har man lärt sig ganska mycket, just det här att lära mig 
 själv, att jag har med tålamod än vad jag trodde. Det är ju inte alltid man blir 
 bemött på ett bra sätt, man får ju höra väldigt mycket. Inte alltid, inte varje 
 dag, Det kan vara lite elaka ibland och säga en massa saker, så får man stå 
 där  och bara aa tack för den. (Lisa)	  

 

Med detta menar Lisa att hon har tagit lärdomar av arbetet genom att lära känner sig själv på 

ett annat sätt. Lisa har fått ett högre tålamod än vad hon själv har trott. Lisa känner att hon inte 

alltid blir bemött på bästa sätt. Ibland kan hon få höra väldigt dåliga saker och att det då gäller 

att kunna hålla uppe masken och vara fortsätta vara professionell.  

 

När vi ställde frågan om deras känslor och förväntningar till arbetet det utför med 

ungdomarna menade många att de känner sig betydelsefulla i arbetet. Dels genom att dem får 

chansen att visa ungdomarna hur vi gör i Sverige och dels genom att visa de normer som finns 

i vårt samhälle där kvinnan och mannen kan dela på hushållsuppgifter. Den gemensamma 

förväntningen man hade i personalen var att de alla ville få ungdomarna att stanna kvar i 

Sverige för att förhoppningsvis bygga upp ett liv och utnyttja dem ambitioner och 

möjligheterna de har.	  

 
 Jag kan känna mig väldigt betydelsefull i mitt arbete. Jag vet att jag spelar 
 en viktig roll i pojkarnas liv liksom. Dom måste ju lära sig en hel del för att de 
 ska klara sig på egen hand i det svenska samhället. Många av pojkarna har 
 tillexempel aldrig lagat mat tidigare i sitt liv och i Sverige är det inte bara 
 kvinnorna som sköter hushållssysslorna längre vilket vi som personal måste se 
 till att pojkarna lär sig också. De är ju inte vana vid det heller på så sätt. Men 
 eftersom vi finns där som stöd för pojkarna hela tiden så känns det ganska 
 ofta som att jag som personal gör nytta liksom jag har dock inte så höga 
 förväntningar på mitt arbete eftersom det ofta är samma saker vi gör om 
 dagarna när vi jobbar. (Anna)	  
 

Med detta menar Anna att hon känner sig betydelsefulla i arbetet med ungdomarna genom att 

dem blir en del av pojkarnas liv och spelar därför en väldigt viktig roll. Hon kämpar för att de 
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ska kunna klara sig på egen hand någon gång i det svenska samhället och lär dem därför hur 

våra normer kan se ut i det svenska hushållet. En viktig sak Anna avslutar med är att 

förväntningarna hos en själv inte är så höga eftersom arbetsuppgifterna oftast består av samma 

sak.	  

 
 Den förväntning jag har på jobbet är att jag alltid ska göra mitt yttersta. 
 Och.. jag vill känna att arbetet utvecklas och att man får möjlighet att 
 utvecklas. Men jobbet berör en på grund av att man jobbar med människor. 
 Men man känner glädje liksom när en ungdom uppnår mål och även 
 uppgivenhet när e ungdom kastar bort sina möjligheter. (Malin) 
	  
Med detta menar Malin att anledningen till att hon berörs av arbetet är för att hon jobbar med 

människor. Hon berörs av glädje då hon uppnår mål men hon känner också ibland känslor av 

uppgivenhet när ungdomarna inte utnyttjar den möjlighet som ges och istället kastar bort det.  

 

Återhämtning sker på olika sätt hos olika personer men något vi kan se ett mönster i är 

personerna som pendlar till och från jobbet. De tycker att återhämtningen och bearbetningen 

är mycket lättare än personerna som inte har så långt till jobbet. 

	  

Nils säger att: "Det börjar ju redan när jag sätter mig i bilen och åker hem. Det blir ju dels 

terapi.. Eller terapi och terapi.. Men just den ner varvningen man behöver." 	  

Med det menar han att sträckan till och från jobbet använder han som en bearbetnings sträcka, 

en sträcka där han tänker igenom vad som har hänt, fokuserar och bearbetar situationen och 

sedan släpper han det när han är hemma. "Så att, när jag är ledig så tänker jag inte på jobbet, 

då ser jag till att jag är ledig." Samtidigt som de som bor i närheten tycker att det är svårt att 

bearbeta och släppa jobbet eftersom de bor runt hörnet och har gångavstånd på fem minuter 

till arbetet. Detta gör att de inte hinner ventilera sin långa arbetsdag vilket gör att man tar med 

tankarna om arbetsdagen hem. Dock finns det andra sätt att ventilera menar Malin och det är 

genom att promenera.	  

 
 Jag vet inte. Jag lägger mig. Det har varit sådan himla kontrast med innan. 
 Innan var jag ute jätte mycket, ta hunden och gick på långpromenad. Och det 
 var ju nackdelen med att bo på samma ort som boendet för att resten av 
 personalen gör ju detta i bilvägen men jag har ju fem minuter gångavstånd hem 
 och hinner inte ventilera. Så jag tar hunden och går ut för att lugna ner 
 hjärnan från allt som hänt. Men nu är det ingenting. Det är jätte stor 
 skillnad. (Malin) 	  
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Med detta menar Malin att det inte går att bearbeta på samma sätt som för personerna som 

pendlar. Hon hinner komma hem innan hon bearbetat färdigt och det går då ut över dem nära 

och kära. Av den anledningen menar Malin att hon oftast går ut på en promenad med hunden 

för att kunna lugna ner sig och ventilera. Vilket innebär att hon tycker det är bättre att pendla. 

 

Motivation är något som personalen finner i när de ungdomarna tar ett steg i rätt riktning. Det 

är en gemensam nämnare i personalstyrkan och alla säger att det bästa som finns är att se 

någon komma in i samhället och bli en samhällsmedlem. Att man kan se utvecklingen i 

ungdomarna. 

 

 ..att när de ska flytta härifrån öö.. Att de verkligen inser hur mycket vi har 
 betytt för dem och att dem väldigt ofta kommer på besök så fort dom har 
 möjligheter så att det är ju ett tecken på att vi har gjort ett bra jobb och att de 
 faktiskt har känt av en viss trygghet. (Frida)	  
 
 Göra någonting som gör lite skillnad eller just att hjälpa. man vet ju inte hur 
 det blir ju, men som ja sa innan förhoppningsvis så gör man ju att dem ska bli 
 bra samhällspersoner och klara sig själva i samhället. Och då tror jag att.. Då 
 skulle man bli lite stolt faktiskt.. Om man då i framtiden får höra det. (Nils)	  
 

Både Frida och Nils beskriver en och samma känsla. En känsla av att dem förhoppningsvis 

har gjort ett bra jobb ifrån sig och att ungdomarna skall klara sig på egen hand när de flyttar 

från boendet. Personalen har varit med ifrån början av ungdomarnas resa och tydligt har sett 

deras utveckling. Från att komma till ett okänt land med annat språk och allt vad det innebär 

har personalen varit deras pelare i livet under åren de bott på boendet. För personalen innebär 

detta en stor motivation av att fortsätta arbeta med ungdomarna och se hur de vidare 

utvecklas. 

 

6.4	  Sammanfattning	  av	  teman	  	  
 

Sammanfattningsvis kan följande sammanställas utifrån dem två teman som varit mest central 

i vår studie.  Samtliga respondenter ansåg att det var viktigt att vara samma person i arbetet 

som man var utanför. Dock var det svårt att uppfylla eftersom man ansåg sig själv vara mer 

tålmodig i sitt arbete än som privatperson. Vidare delade respondenterna även den 

uppfattningen om att språkbrister ledde fram till missförstånd som kunde skapa svårigheter i 

arbetet. Respondenterna var vidare överens om att jobbet medförde mycket glädje men att allt 
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inte var positivt. Vissa påpekade att man ibland inte blev bemött på ett respektfullt sätt. Ibland 

kunde ungdomarna använda fula ord. Sammanfattningsvis anförde dock samtliga att dem 

ansåg sitt arbete vara betydelsefullt och att det bästa var att se ungdomarna få stanna kvar i 

landet och bygga upp sitt liv här.  

 

Ovanstående sammanfattningar i resultatet kommer nedan att belysas och analyserar utifrån 

dem teorierna vi presenterat i tidigare studien.  
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Kapitel 7: Personalens känslor ur en sociologisk tolkning 
 
I detta kapitel presenterar vi de teorier vi i början redovisade och binder samman detta 

tillsammans med vårt resultat för att visa hur dessa hänger samman. De resultat vi redovisar är 

utifrån de olika temana. 

 

7.1 Den totala institutionen 
	  
I boendet bor upp till 15 pojkar och alla kommer från olika delar av mellanöstern av olika 

skäl. Den gemensamma nämnaren är att de alla vill ha ett gott och tryggt liv här i Sverige. 

Personalen som arbetar på boendet tillsammans med ungdomarna är det närmaste 

ungdomarna har vilket medför en familjekänsla mellan personalen och ungdomarna.  

 

 Ja.. i min arbetsroll är jag mer strukturell och pedagogisk. Jag tror att jag 
 är samma människa, men att jag försöker vara mer tydlig och pedagogisk med 
 de beslut som jag gör eftersom de har större betydelse för andra människor
 (Anna)	  

 

 

Anna beskriver sig vara mer strukturell och pedagogisk i sitt arbete jämfört med hur hon är 

som privatperson. Anledningen därtill menar hon är för att hennes arbete innefattar ansvar för 

andra människor så kräver det just dem egenskaperna hos henne. Anna är en auktoritär i 

förhållande till dem ungdomarna. Den auktoritära sidan av Annas arbete som handledare 

innefattar bland annat planering av ungdomarnas dagliga schema och hur deras aktiviteter ska 

utföras. Genom att Anna deltar i aktiviteterna lär dem känna varandra bättre. Goffman (1973) 

tar upp begrepp Totala institutioner och han menar att en institution kan delas i tre delar.  Den 

första delen omfattar insidan av institutionen. Där försiggår det aktiviteter som utgörs av en 

och samma auktoritet. Som begreppet syftar på stämmer detta även på boendet som vi har 

valt. Som ovan redovisats är det personalen som har auktoriteten över ungdomarna dels 

genom att dem handlägger deras schema och slutligen bestämmer vad som ska göra på 

boendet.  
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En viktig aspekt som personalen anser genomsyra deras dagliga arbete är att ungdomarna ska 

behandlas lika och att alla ungdomar deltar i aktivisterna på samma villkor. Det är således 

viktigt för personalen att vara rättvis i alla lägen och inte behandla situationer olika beroende 

på vilken ungdom som situationen avser. Detta synsätt sammanfaller med den andra delen i 

begreppet Totala institutioner (Goffman, 1973) som syftar till att alla inom intuitionen deltar i 

aktiviteterna tillsammans och att alla ska inom aktiviteten behandlas lika och på samma 

villkor. På boendet fick man snabbt känslan av att man försökte sträva efter att alla 

behandlades på samma sätt, ett exempel som belyser denna strävan var att man noggrant 

planerade scheman för ungdomarna tillsammans med ungdomarna och övrig personal.  

Den tredje delen av begreppet Totala institutionen (Goffman, 1973) är planeringen av de 

dagliga aktiviteterna och innebär ordentlig planering där det finns ett system ovanifrån och att 

aktiviteterna är påtvingade genom lagar och regler. Aktiviteterna var anpassade på så sätt att 

ungdomarna skulle få möjlighet att integrera sig med varandra. Aktiviteterna var noga 

planerade och innehöll dels moment som ungdomarna ansåg vara roliga men dem skulle även 

vara planerade på ett sådant sätt så att ungdomarna kom in i samhället lättare. Boendet 

arbetade utifrån en modell vilken innebar att samtliga ungdomar skulle delta i samtliga 

aktiviteter som var planerade. 

 

7.2  Att vara en socialiserings agent	  
	  
Som	  ovan	  anförts	  har	  personalen	  framfört	  att	  det	  finns	  svårigheter	  med	  arbetet	  kring	  

ensamkommande	  flyktingbarn.	  En	  av	  svårigheterna	  som	  identifierats	  är	  att	  språket	  i	  

visa	  lägen	  kan	  vara	  ett	  hinder	  i	  det	  dagliga	  arbetet.	  Vidare	  har,	  allt	  för	  ofta,	  dem	  

ensamkommande	  flyktingbarn	  gått	  igenom	  något	  som	  skapat	  ett	  trauma	  för	  dem	  och	  det	  

kan	  medföra	  att	  dem	  kan	  reagera	  väldigt	  annorlunda	  när	  någon	  försöker	  förmedla	  något	  

som	  dem	  inte	  är	  vana	  vid.	  Interaktioner	  handlar	  om	  hur	  personer	  samspelar	  med	  

varandra	  genom	  tal,	  gester	  och	  kroppsspråk	  (Mead, 1934). Mead menar vidare att alla 

personer förstår varandra och tolkar information på olika sätt. 	  

	  
 

 

...Det är ju skillnad om man får en ny kille om man säger så. Och när alla var nya 
då, då blir det givetvis svårare då. Det blir mycket kroppsspråk och charader så att 
säga… (Nils)	  
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Det Nils berättar om kan återkopplas till det Mead menar med att samhället skapar 

människan. På boendet lär handledarna de normer och regler som finns på boendet till en 

början genom dem enkla medlen som finns till hands, till exempel genom kroppsspråk och 

gester. Det svenska språket är en av de svårighetsaspekterna handledarna ofta upprepar, dem 

anser att kommunikationen till viss del kan vara svår eftersom språket begränsar ungdomarna. 

Handledarna får därför i början använda sig att kroppsspråk och charader för att kunna 

kommunicera på bästa möjliga sätt. Återkoppling till vad Mead (1934) syftar på är att i stadiet 

där människor använder sig av kroppsspråk och gester eller charader är det i det stadiet 

människan bygger upp sitt eget ”Jag”. Detta ”Jagstadiet” utvecklas i samband med aktiviteter 

som utförs tillsammans i en grupp eftersom man lär sig att samspela med varandra, 

kommunicera genom tal samt att man använder sig av gester för att få ett flyt i aktiviteterna.  

Nils är en av handledarna som är aktivitetsansvarig för ungdomarna på boendet och planerar 

aktiviteter så som klätterklubb, spela fotboll eller åka till grannstaden för sevärdheter. 

Personalen som planerar aktiviteterna påverkar även ungdomarna på så sätt att de utvecklar 

sitt ”jagstadiet” till fullständiga individer (Mead, 1934) dvs. att ungdomarna i framtiden skall 

kunna klara sig på egen hand. 

 

Missförstånd och kommunikationsbrist är något som lätt kan ske i arbetet för handledarna. 

Ändå upplever handledarna att det inte är ett stort problem eftersom det oftast går att lösa 

genom att bara prata om det. 

 
 
Kommunikationen mellan personal och killar och mellan killar som inte talar 
samma språk är oftast bra, men ibland sker förstås missförstånd på grund av språk 
och det är nog oftast där det brister när det brister. (Sara)	  

 
..bråkar gör vi ju inte men självklart kan det leda till missuppfattningar, man är ju 
inte mer än människa så att det är sånt vi för lösa mellan varandra. Men mellan 
ungdomarna konflikter.. Ja givetvis uppstår det konflikter och det sker ju dagligen 
mer eller mindre. Det finns ju.. Jag menar.. Vi pratar om tonåringar så jag tror inte 
de skiljer sig så mycket från de svenska ungdomarna. Dom vill.. Dom är ju lite 
envisa, de vill ju få sin vilja igenom. Försöker tänja på gränserna det gör ju dem 
flesta tonåringarna. Så att konflikter sker ju. Det är absolut inget ovanligt. Men vi 
försöker ju att på bästa möjliga sätt lösa det. Så att.. Och oftast är det ju småsaker 
det handlar om som man förstorar och det blir ju en sådan stor grej av det. (Frida)	  

 

Med detta menar vi att boendet inte hade haft den utvecklingen den har idag om inte 

missförstånd och kommunikationsbrist skulle uppstå. Precis som Mead menar så tror vi också 

på att samhället gör människan. Ungdomarna har fått lära sig att integrera sig, samspela och 
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kommunicera med andra. Inte på det sättet de hade gjort om de hade varit i deras hemländer, 

utan så som vi gör i Sverige. Alltså påverkar situationen och samhället i detta fall, personen 

till att skapa sig ett eget "jag" och bli en god samhällsmänniska (Mead, 1934).	  

 
7.3 "Man är ju inte mer än människa"	  
	  
Att arbete med ungdomarna på ett boende, där de får möta varandra dygnet runt innebär det 

att de viktigt att försöka kunna nå ut till varandra. Många av ungdomarna bär med sig 

traumatiska upplevelser från hemlandet och lider av olika svårigheter vilket gör att det är 

viktigt för personalen att nå ut till dem. De har ensamma kommit till Sverige och har drömmar 

och hopp om att få ett vanligt liv i Sverige efter att ha lämnat sina familjer och vänner kvar i 

hemlandet. Det är två olika världar som möts och båda är främmande för varandra. Den ena 

världen består av ungdomarnas kultur från hemlandet och den andra kulturen är den nya 

kulturen ungdomarna möter i Sverige. Ungdomarnas gamla kultur är nu ny för personalen. För 

personalen gäller det att lära sig nya sociala koder och hitta gemensamt sätt att kommunicera 

med ungdomarna. Hochschild (1983) menar på att våra känslor fungerar som ett sjätte sinne 

som orienterar människor i det sociala rummet. Känslor produceras och formas inom de 

kulturella ramarna som är förutbestämda. Emotionellt arbete och emotionshantering är något 

vi alla människor utför och går i hand med ”känsloregler” och ”uttrycksregler” – där normer 

är det som är avgörande för om vi har en ”rätt” känsla och ”rätt” känslouttryck i en 

förutbestämd situation.	  

  
Som person har man lärt sig ganska mycket, just det här att lära mig själv, att jag 
har med tålamod än vad jag trodde. Det är ju inte alltid man blir bemött på ett bra 
sätt, man får ju höra väldigt mycket. Inte alltid, inte varje dag, Det kan vara lite 
elaka ibland och säga en massa saker, så får man stå där och bara aa tack för den. 
(Lisa) 

 

Lisa beskriver bemötanden med ungdomarna och berättar att det inte alltid är så lätt att 

bemöta dem på bästa sätt. Ibland får personalen höra olika saker som elaka ord och 

otrevligheter men måste ändå bevara en viss professionalitet i sitt yrke. Hochschild (1983) 

menar att man kan hantera sina känslor på ett utagerandesätt som innebär att man uttrycker en 

känsla men känner något annat. Det som uppstår är att man känner något och visar något 

annat i praktiken (Hochschild 1983). Handledaren som beskriver sina händelser om 

ungdomarna beskriver en likadan känsla som Hochschild (1983) beskriver i sin teori. 
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Handledaren möter elaka ord från ungdomarna och känner att detta är fel men måste ändå ta 

emot de och visa ett annat ansikte utåt för att kunna bevara sin professionalitet.  

	  

Malin berättar om att hon ibland kan känna lycka när ungdomarna uppnår mål i sina liv och 

det får henne att glädjas för deras skull. Men det finns även stunder då hon kan känna 

uppgivenhet och det är när flyktingbarnen kastar bort sina möjligheter som dem får.  

 

            Men jobbet berör en på grund av att man jobbar med människor. Men man 
 känner glädje liksom när en ungdom uppnår mål och även uppgivenhet när e 
 ungdom kastar bort sina möjligheter. (Malin)	  

 
 

För att vi ska må bra menar Hochschild (1983) att det är viktigt att vi har bra relationer till 

våra kollegor, chefer och till dem som berörs av vårt arbete, i detta fall är det 

ensamkommande flyktingbarn. På arbetsplatsen utvecklar man sammanhang som man söker 

sig till, vilket gör arbetet mer tillfredställande (Hochschild, 1983). 

Malin menar att hon ibland kan känna uppgivenhet när en ungdom kastar bort sina 

möjligheter vilket Hochschild (1983) menar att det kan påverka oss som person då det inte 

påfylls något emotionellt i oss för att man ska bli nöjda som handledare. Vi behöver nöjda 

kollegor och chefer men också nöjda människor som vi utför våra arbeten för. Pauser och prat 

är utrymmen för personalen som även har en stor betydelse i hälsan vilket i sin tur har ett 

bruksvärde i det emotionella arbetet som gör att vi vill detta (Hochschild, 1983). Som alla 

andra jobb anser vi att det är viktigt att kunna känna tillfredställelse i jobbet eftersom man 

tillbringar sin mestadels av tiden på arbetsplatsen. För att kunna ta emot ungdomarna på bästa 

sätt är det viktigt enligt oss att kunna ha bra relation till varandra som kolleger på arbetet först 

och främst. Detta för att det ska finnas ett sammanhang i arbetsplatsen där man sedan 

inkluderar ungdomarna som också berörs av det arbetet man faktiskt gör och utför. Vi tror 

dessutom att det kan vara en fördel för personalen att ha pratstunder med varandra för att 

kunna reflektera och dela erfarenheter med varandra som Hochschild (1983) menar är bra för 

bruksvärdet i arbetet och leder i sin tur att vi vill utföra vårt arbete bra.	  

	  
7.4	  Sammanfattning	  av	  den	  sociologiska	  tolkningen	  
	  

Goffmans (1973) teori om den totala intuitionen kan sägas sammanfalla väl med arbetet 

handledaren utför på HVB-boendet eftersom det på boendet utförs de aktiviteter av 
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auktoriteter, är handledarna i detta fall. Det hänger även ihop med att handledarna menar att 

alla behandlas lika och på samma villkor som även Goffman berör i sin teori. Vidare menar 

handledarna att aktiviteterna är ordentligt planerade och att det finns lagar och regler på vad 

som får göras och inte får göras. Goffman bekräftar även denna punkt och menar på att detta 

är bestämd ovanifrån, vilket i detta fall är handledarna och cheferna på boendet som 

bestämmer ”ovanifrån”. Efter att vi har gett en förståelse för boendet som en ”institution” går 

vi vidare till interaktionen och samspelet i boendet mellan handledarna och ungdomarna. 

Meads (1934) teori om symbolisk interaktionism kan appliceras på boendet genom att det ger 

en förståelse till hur handledarna och ungdomarna kommunicerar med varandra. Teorin 

förklarar också att ungdomarna genom aktiviteterna som de utför på boendet leder till en 

utveckling i ett ”Jagstadiet” genom att använda sig av olika kroppsspråk och det i sin tur leder 

till att ungdomarna kan klara sig på egen hand i framtiden vilket även är handledarnas vision. 

I boendet föregår det förutom aktiviteter och interaktioner också känslor och emotioner 

mellan handledarna och ungdomarna. Hoschilds (1983) teori om att hantera sina känslor 

innebär att en människa kan uttrycka en känsla men i praktiken känna något annat. Det som 

sker är att man känner något men visar istället något annat. Detta var ett vanligt beteende 

många av handledarna beskrev eftersom man var ibland tvungen och ta emot väldigt fula ord 

och svordomar men att man var tvungen att agera professionell och inte ta det personligt.  
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Kapitel:8 Reflektioner 
	  
I detta kapitel presenterar vi vår tidigare forskning och hur den har bidragit i vår studie. Vi 

kommer även presentera förslag till vidare forskning för vår studie eller liknande studier.   

	  

8.1 Egna reflektioner 
	  
Ungdomarna på boendet kan inte språket, det kan inte normerna och värderingarna som finns 

i ett samhälle, de kan inte det vardagliga livet, kulturen och allt annat som bidrar till att ett 

samhälle blir ett samhälle. På detta sätt tror vi att barnen har stora svårigheter att anpassa sig 

till det svenska samhället. Handledarna på boendet är de enda personen ungdomen har i sin 

närhet och det kan vara en aspekt till varför det uppstår konflikter på boendet. Ungdomarna 

har lämnat ifrån sig allt i hemlandet, bland annat, familj, vänner och trygghet för att söka sig 

till ett bättre liv. Tidigare studier som vi nämnde i början av uppsatsen har bidragit till en ökad 

förståelse av personalens fokus i arbetet med ungdomarna och med den anledningen beskriver 

vi dem kort i relation till vår uppsats. 

 

Precis som Edwards (2012) menar så har flyktingbarnen kommit hit på grund av en "push" 

faktor vilket i sin tur kan leda till kulturkrockar eftersom de blir tvingade att söka sig till annat 

land på grund av exempelvis krig. Edwards (2012) skriver att om någon blir tvingad till att 

flytta på grund av en så kallad "push" faktor så kommer personen att känna en större 

kulturkrock än vanligtvis eftersom flytten känns påtvingad. En "push" faktor bidrar till fler 

negativa konsekvenser än bara kulturkrockar. Vi delar den uppfattningen och tror att det 

känns svårt för flyktingbarnen som har flyttat hit vilket kommer bidra till en större 

kulturkrock för de ensamkommande flyktingbarnen. Detta leder i sin tur till att personalen på 

boendet kan få det tuffare i arbetet med ensamkommande flyktingbarnen då dem inte oftast 

har kommit av egen vilja och mår inte mentalt bra av den påtvingande flytten. Isolering är en 

sådan konsekvens. Precis som Dolan & Sherlock (2010) skriver så känner flyktingbarnen en 

isolering från samhället. Speciellt om de bor i ett HVB- boende där de endast får träffa 

varandra och personalen. Personalen i boendet är det närmaste ensamkommande 

flyktingbarnen har och de jobbar systematiskt med att få ut ungdomarna ut i samhället så 

mycket som möjligt för att inte känna sig just ensamma och isolerade. Även Brine (2001) 

menar på att social exkludering sker på grund av olika skäl. Där tror vi att de främsta 
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bidragande effekterna till social exkludering är att de ensamkommande flyktingbarnen inte 

kan språket samt att de inte har mycket fritidsaktiviteter där de kan lära känna andra 

människor och lära sig att se det de lär sig i praktiken så som exempelvis normer och 

värderingar. Som vi nämnde ovan, jobbar personalen som stöd för ungdomarna och finns där 

för att vägleda dem med saker som dem har svårt för. Zaws (1998) menar att kvinnor är mer 

känslosammare och emotionella än männen i arbetet. Detta har vi också sätt i vår 

undersökning då kvinnorna på boendet reagerar starkare och har en längre bearbetnings 

process än männen. Mau och Mewes (2013) menar att globaliseringen har medfört en 

öppenhet mellan länder och att detta kan skapa problem eftersom den sociala globaliseringen 

inte hinner ikapp. Människor i samhället kan utlösa känslor av otrygghet i vissa länder. Den 

andra bidragande effekten i globaliseringen är den socioekonomiska statusen där man menar 

att det spelar en stor roll för att en individ ska accepteras i ett samhälle. Länder med hög 

ekonomi tenderar oftast till att avvisa flyktingar men samtidigt medför globaliseringen att 

acceptera varandra och alla människor oavsett kön, klass, etnicitet (Mau & Mewes 2013). 	  

 
 

8.2 Förslag för vidare forskning 
	  
Vi vill avsluta med att säga att materialet som har samlats in och som har presenterats i arbetet 

samt analyserats med hjälp av de sociologiska teorierna, grundar sig i våra intervjupersoners 

tolkningar av deras känslor och emotioner. Därmed är detta inte generaliserbart i större 

utsträckning. Ett förslag till vidare forskning kan vara att studera ensamkommande 

flyktingbarn utifrån ett genus perspektiv eftersom de flesta som söker sig till andra länder är 

killar. Undersöka varför majoriteten är killar. Ett annat förslag till vidare forskning är att hitta 

en särskild utbildning för personalen som är skräddarsydd för sådana här tillfällen. Hur 

personalen ska agera, hur de ska hantera situationen och främst bearbetning för deras känslor 

och emotioner i svåra situationer. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

Bakgrund 

1. Kön, ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet? 

2. Vad fick dig att börja jobba just här? 

 

Yrkesrollen 

3. Vad har du för arbetsroll i boendet? 

4. Hur påverkar arbetet dig?  

5. Hur är arbetsmiljön/atmosfären i boendet?  

6. Hur ser normer, regler och strukturerna ut i boendet?  

7. Hur upplever du kommunikationen i boendet?  

8. Hur är bemötandet med flyktingbarnen i boendet?  

9. Hur är din upplevelse av konflikter i boendet?  

10. Hur är relationerna inom boendet? 

11. Hur ofta kan du känna dig stressad, ledsen eller arg under arbetstid? 

 

Privatpersonen 

11. Hur är din arbetsroll i relation till dig som privatperson? 

12. Hur känner du att det är att arbeta inom detta område?  

13. Vad har du för känslor (emotioner, förväntningar) till arbetet som person? 

14. Hur känns det att arbeta med personer från andra kulturer, upplever du ofta kulturkrockar 

eller liknande? 

15. Har du någon gång under arbete känt rädsla eller fruktan av något slag? 

16. Hur ofta kan du känna dig ledsen, stressad, arg efter arbetet? 

17. Vilka är fördelarna kontra nackdelarna med arbetet du utför?  

18. Hur samlar du krafter och återhämtar dig efter en tuff arbetsdag? 

19. Övriga frågor? 
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