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The aim of this study was to understand how staff at residential homes for unaccompanied 
children experiences their professional role. The main focus of the study was on how the staff 
defines their professional role and how they handle the situation to be close and at the same 
time keep a distance towards the children in care. Five women and two men were interviewed 
at five different residential homes for unaccompanied children. By symbolic interactionism 
we are able to see that the professional roles are shaped through interaction with the children 
in care as well as in relation to colleagues. The main role for the staff is to build up a 
relationship with the children. This also includes an emotional aspect which demands ability 
to closeness at the same time as there is a need to be able to keep a distance. This also marks 
the interviewee’s definition of how to be professional. How the children’s age defines has also 
an impact on the staff’s definition of their profession which means that both staff and children 
are forced to redefining their role in the residential home. We also found that a main purpose 
in the role as staff was to actively work with integration towards the children in care. Another 
interesting result that affects the ability to closeness and distance is the fact of being a young 
woman as staff, because of the cultural differences that exists between staff and the children 
in care. 
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Inledning 
Ur ett historiskt perspektiv är barn som flyr ensamma, utan sina familjer, ingen ny företeelse i 

västvärlden. Under andra världskriget (1933-1945) tog sig judiska barn från Tyskland och 

Österrike till Sverige, England, Holland och Belgien (Lomfors 1996). Sverige tog också emot 

närmare 70 000 barn från Finland när finska vinterkriget bröt ut 1939 och under de krigsår 

som följde (Lagnebro 1994). Trots att Sverige har erfarenhet av att ta emot ensamkommande 

barn finns det relativt lite kunskap om dessa barns livsvillkor och erfarenheter eftersom det 

endast genomförts ett fåtal studier och analyser av ensamkommande barns situation i Sverige 

(Hessle 2009). Den dokumentation som finns mellan 1938 och 1958 handlar just om de 

judiska, finska och även ungerska barn som kom under andra världskriget. Mellan 1958 och 

1988 finns ingen statistik över ensamkommande barn även om det finns indikationer på att det 

förekom att barn kom utan sina föräldrar till Sverige. Migrationsverket började inte redovisa 

statistik över ensamkommande barn förrän 1996 och antalet ensamkommande barn har sedan 

dess ökat för varje år (Hessle 2009). 

 

Ansvaret för de ensamkommande barnens omvårdnad under asylprocessen låg tidigare på 

Migrationsverket som i egen regi hade särskilda boenden för barnen på olika platser runt om i 

Sverige. År 2006 ändrades lagen (SFS1994:137) om mottagande av asylsökande med flera när 

det gäller omhändertagandet av ensamkommande barn. I § 3 stadgas att när ett 

ensamkommande barn anländer till Sverige och söker asyl ska Migrationsverket anvisa barnet 

till en kommun som har tecknat ett avtal med Migrationsverket, så kallade 

anvisningskommuner (Migrationsverket 2013b). I första hand anvisas barnet till en kommun 

som barnet har anknytning till, exempelvis om det finns någon släkting i Sverige (Brunnberg, 

Borg & Fridström 2011).  I annat fall blir det den kommun som för tillfället har en ledig plats. 

Anledningen till lagändringen var att det är inom kommunernas socialtjänst som den rätta 

kompetensen och erfarenheten finns för att möta barn i utsatta situationer. Kommunen har 

därigenom ett ansvar att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser samt ansvarar för 

boendeplacering som antingen är ett familjehem eller en plats på ett HVB (hem för vård och 

boende). Kommunen ska också utse en god man till barnet som träder in i vårdnadshavarens 

ställe och har ansvaret för barnets personliga, ekonomiska och juridiska förhållanden. Den 

gode mannen har dock inte ansvaret för barnets dagliga omvårdnad. Kommunen ansvarar 

dessutom för att barnet får tillgång till skolundervisning (Migrationsverket 2013b). Från och 

med den första januari 2014 träder en ny lagändring i kraft som ger Migrationsverket 
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möjlighet att anvisa barn till alla kommuner och inte bara de kommuner som frivilligt tecknat 

avtal om mottagande av ensamkommande barn (Migrationsverket 2013a). 

Sammanfattningsvis har Migrationsverket ansvaret för barnets asylutredning och kommunen 

ansvarar för barnets omsorg. Kommunerna får ekonomiskt stöd från Migrationsverket för att 

ta hand om de ensamkommande barnen upp till 18 års ålder (Andersson & Karlsson 2010). 

 

Idag är Sverige ett av de länder i Europa som tar emot flest ensamkommande barn och mellan 

2010-2012 var Sverige det största mottagarlandet av ensamkommande barn. De största 

grupperna av dessa barn kommer i dagsläget från Afghanistan och Somalia 

(www.migrationsverket.se). De allra flesta av de ensamkommande barnen är pojkar i åldern 

13-17 år och majoriteten av barnen placeras i kommunala eller privata HVB (Andersson & 

Karlsson, 2010). Vad som definierar ett HVB går att läsa i 3 kapitlet 1 § i 

socialtjänstförordningen (SFS 2001:937). Där beskrivs att HVB är ett hem inom socialtjänsten 

som erbjuder vård eller behandling samtidigt som det är ett boende för de som vårdas eller 

behandlas. Vård kan vara omvårdnad, stöd eller fostran och ska vara anpassad till individens 

behov och förutsättningar (SOSFS 2003:20). Det finns olika boendeformer inom HVB för 

ensamkommande. En del boenden är endast för asylsökande ungdomar där ungdomarna 

flyttar till ett annat boende när de får beviljat uppehållstillstånd. Det finns även boenden där 

båda kategorierna av ungdomar bor tillsammans. 

 

Definition 
Innan vi presenterar vår problemformulering vill vi klargöra vad vi menar när vi pratar om 

ensamkommande barn genom att introducera några förtydliganden av begreppet. UNHCR 

(United Nations Refugee Agency) definierar begreppet ensamkommande barn (på engelska 

unaccompanied children) på följande sätt – de som har separerats från båda sina föräldrar och 

där inte någon annan vuxen genom lag eller sedvänja har ansvaret för barnet (UNCHR 1996 s. 

5 vår översättning). I Sverige används definitionen som anges i EG-direktivet (2005/85/EG s. 

4) där ensamkommande barn är personer ”som är yngre än arton år och som anländer till 

medlemsstaternas territorium utan att vara i sällskap med en vuxen som enligt lag eller 

sedvana ansvarar för honom eller henne”. Begreppet gäller här även barn som rest in i landet 

med en vuxen som sedan lämnat barnet ensamt. 

Precis som Hessle (2009) kommer vår definition av begreppet ensamkommande barn att 

avgränsas till att omfatta personer under 18 år som kommit till Sverige ensamma utan sina 
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legala vårdnadshavare och som söker asyl, eller har sökt asyl och fått uppehållstillstånd. 

Därmed gör vi ingen skillnad på om barnet har fått uppehållstillstånd eller om barnet väntar 

på beslut. Då flertalet barn som är placerade på HVB är mellan 13-17 år så kommer vi inte 

göra skillnad på begreppen barn och ungdomar. 

 

Problemformulering 
Det har skett en hel del förändringar efter lagändringen 2006, dels har kommunerna tagit över 

hela omvårdnadsansvaret för de ensamkommande barnen och dels har antalet 

ensamkommande barn även ökat i antal under de senaste åren. De ensamkommande barnen är 

därmed ett relativt nytt och växande område inom det sociala arbetsfältet runt om i Sveriges 

kommuner och berör en stor mängd anställda inom flera olika yrkesgrupper, som till exempel 

socialsekreterare, lärare och personal som arbetar på HVB.  

 

Under 2012 anlände 3578 ensamkommande asylsökande barn till Sverige 

(www.migrationsverket.se) och majoriteten av dessa barn hamnar på HVB (Brunnberg, Borg 

& Fridström 2011). I takt med de senaste årens ökade antal ensamkommande barn har också 

HVB verksamheterna för ensamkommande barn ökat i antal och idag utgör de hälften av alla 

HVB verksamheter i Sverige (Inspektionen för Vård och Omsorg 2013). År 2012 genomförde 

socialstyrelsen en tillsyn av 650 HVB genom att göra både oanmälda och anmälda 

inspektioner av verksamheterna. I resultatet av tillsynen framgår bland annat att 

utbildningsnivån för personal på HVB för ensamkommande asylsökande barn är generellt 

lägre än på övriga HVB. Personal ska ha fördjupad kunskap om den målgrupp som 

verksamheten arbetar med och det är endast 40 procent av personalen i HVB för 

ensamkommande som har detta jämfört med 64 procent i övriga HVB (Socialstyrelsen 2013). 

Även SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) lyfter fram behovet av utbildning och 

information för kommuner och personal som har ensamkommande barn i sin vård. SKL för 

även fram behovet av att ta fram nationella riktlinjer kring omhändertagandet av de 

ensamkommande barnen för att alla kommuner ska göra likadant över hela landet (Andersson 

& Karlsson 2010).  Nationella riktlinjer framstår som extra viktigt då vi i FoU-rapporten ”Får 

jag vara med?” kan läsa att det finns olika regler och rutiner på varje HVB för 

ensamkommande barn som är med i rapporten (Stretmo & Melander 2013). 
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Det finns således inga tydliga definitioner på de krav och erfarenheter som personalen vid 

HVB ska inneha. Inte heller kan det tydligt utläsas i lagtext vilken kompetens som efterfrågas 

för att arbeta på HVB mer än att personal ska ha ”… den utbildning och erfarenhet samt 

personliga lämplighet som krävs…” (SOSFS 2003:20 2 kapitlet § 2). Även om samma regler 

och föreskrifter gäller för HVB oavsett om det är för ensamkommande barn eller svenska barn 

så skiljer sig dessa HVB när det gäller behandlingsaspekten. Ensamkommande barn placeras 

inte främst på grund av att de är i behov av behandling, istället handlar det om att ge de 

ensamkommande barnen stöd och hjälp i sin integration och vägen ut i ett vuxenliv 

(Inspektionen för Vård och Omsorg 2013).  Den tydligaste definitionen av den kompetens och 

erfarenhet som efterfrågas i arbetet med ensamkommande barn hittar vi i Socialstyrelsens 

(2013) vägledning om arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. Där beskrivs 

behovet av personal med olika utbildning såsom socionomer, socialpedagoger, beteendevetare 

eller annan lämplig utbildning eller erfarenhet från arbete med barn och ungdomar, samt 

personlig lämplighet i enlighet med de metoder som används i verksamheten och för att 

uppfylla verksamhetens mål (Socialstyrelsen 2013). 

 

Det är utifrån ovanstående kriterier svårt att definiera den efterfrågade kompetensen och 

erfarenheten som boendepersonal ska ha. Vilka erfarenheter har barnen som bor, eller har bott 

på HVB för ensamkommande barn av relationen till personalen? I en studie från Härnösand 

intervjuades några tidigare placerade ensamkommande barn som framhöll att personalen 

behöver mer utbildning i att förstå andra kulturer och hur man stödjer barn som varit med om 

trauman. En annan viktig faktor som lyfts fram är kontinuitet i bemanningen så att barnet får 

den tid han eller hon behöver för att skapa en bra kontakt med personalen. Ungdomarna är 

tydliga med att de vill bli sedda som individer och inte bara vara en i gruppen. Det är också 

viktigt för ungdomarna att känna att personalen lyssnar (Rosenberg, Bolin & Drejare 2012).  

Även i FoU:s rapport framkommer att de ensamkommande barnen uppger att de saknar det 

känslomässiga stödet från personalen. Barnen önskar få känslomässigt stöd i att bli lyssnade 

på och att det är någon som frågar hur de mår (Stretmo & Melander 2013). Norström och 

Gustafssons (2010) studie från Sverige visar att ungdomarna känner sig avidentifierade 

eftersom de samtal som förs med dem nästan enbart handlar om praktiska göromål och väldigt 

lite om existentiella frågor, som vem ungdomen är. Författarna menar att det finns behov av 

en mer utvecklad teori och metod för att arbeta med att hantera frågor som rör identitet och 

historia kring dessa barn.  Det är viktigt att ha en förståelse för att de ensamkommande barnen 

är unika och har behov av att få bli bekräftade som individer. Wernesjö (2012) menar att 
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ensamkommande barn kategoriseras som en enda grupp, men att denna kategori är heterogen 

inte bara i fråga om ålder, kön, etnicitet och religion utan också när det gäller deras tidigare 

erfarenheter och nuvarande situation. Norström och Gustafssons (2010)  slutsats är att det 

behövs mer kompetens kring bland annat frågor om hur man hanterar stress förknippad med 

individuella erfarenheter och att det är bristen på kunskap som leder till oförmåga att ta hand 

om de ensamkommande barnen. 

Nästa fråga blir då hur personalen förhåller sig till barnen i sitt dagliga arbete, vad det är som 

gör att barnen upplever att det fattas en känslomässig aspekt från personalens sida. I Kohlis 

(2007) studie av socialarbetare som arbetar med ensamkommande barn i Storbritannien 

berättas om både möjligheter och svårigheter kring förhållningssätt. En del av socialarbetarna 

i studien verkar inte närma sig barnen alls utan koncentrerar sig på de praktiska sysslorna. De 

socialarbetare som försökte och lyckades skapa kontakt med barnen uppgav samtidigt att de 

var mycket noga med att poängtera att deras uppdrag skulle komma att ta slut en dag (Kohli 

2007). Det här med att inta olika förhållningssätt i sin yrkesroll gentemot de ensamkommande 

barnen finner vi även i FoU-rapporten där man kan urskilja två olika förhållningssätt hos 

personal som arbetar med barnen. Det första förhållningssättet handlar om att personal har 

som utgångspunkt att skapa och upprätthålla regler och ramar för barnen, vilket gör att det är 

lättare att hålla en professionell distans och medför ett emotionellt avståndstagande i 

kontakten med barnen. Det andra förhållningssättet grundar sig i tanken att ensamkommande 

barn är precis som andra barn och personer som har det här förhållningssättet har större fokus 

på vårdande och stödjande och dessa personer ställs inför mer känslomässiga dilemman i sitt 

arbetsliv. Hos dessa personer kan ett sätt att hantera detta dilemma vara att låta den 

professionella relationen övergå i en närmare och ömsesidig relation med barnen (Stretmo & 

Melander 2013).  

 

Oavsett hur personalen väljer att förhålla sig till de ensamkommande barnen så finns det 

behov av tydligare riktlinjer för HVB som bättre stämmer överens med de ensamkommande 

barnens situation (Andersson & Karlsson 2010). Barnen har inte bara separerats från sina 

familjer, de har i många fall även genomlevt svåra trauman och befinner sig i en helt ny social 

och kulturell kontext.  Studier om de ensamkommande barnens psykiska välmående påvisar 

bland annat att det är mycket vanligt med symptom på oro, depression och posttraumatiskt 

stressyndrom bland dessa barn (Derluyn & Broekaert 2007; Bronstein, Montgomery & Ott 

2012; Sanchez-Cao, Kramer & Hodes 2012). Personalen på boendet ska förutom att tillgodose 

barnens behov av boende även vara tillgängliga som vuxna förebilder. De ensamkommande 
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barnen saknar ofta en social förankring utanför boendet och skolan.  Personalen utgör en 

viktig del av barnens vardag och därför är relationen som utvecklas mellan barn och personal 

av stor betydelse för barnens välbefinnande och utveckling till självständiga vuxna. Hessle 

(2009) skriver att de ensamkommande barnen i vuxen ålder uppger att de personer som 

funnits i barnens närhet haft en mycket viktig roll i deras liv. 

Utifrån de ensamkommande barnens egna uppfattningar om bristande kunskap hos personal 

och den brist på kompetens som tillsynsrapporten från Socialstyrelsen visar på finns det all 

anledning att fråga sig hur personalen själva ser på och definierar sin yrkessituation. Eftersom 

arbetet med barn och unga sker i en miljö som både är ett hem och samtidigt en arbetsplats är 

det också intressant att ta reda på hur personalen hanterar den känslomässiga aspekten av 

arbetet. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att förstå hur personal på HVB för ensamkommande barn upplever 

sin yrkesroll. 

OK 

 

Frågeställningar 
 Hur definierar personalen sin yrkesroll? 

 Hur hanterar personalen situationen att vara nära kontra professionell? 

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisar vi tidigare forskning som rör personal vid HVB. Eftersom vi endast 

hittat en artikel med personalfokus utifrån arbete men ensamkommande barn på HVB så har 

vi även tagit med forskning om personal som arbetar på liknande boenden i Storbritannien 

men inte specifikt med ensamkommande barn. Vi presenterar också forskning om de 

ensamkommande barnens specifika situation och behov. Vi har i urvalet av tidigare forskning 

koncentrerat oss på forskning som på olika sätt belyser den situation och problematik som 

finns kring ensamkommande barn. Eftersom vi inte hittat liknande forskning från Sverige om 

personal på HVB för ensamkommande barn anser vi att vår studie kan tillföra ny kunskap om 

personalen och deras yrkesroll. 
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Forskning om boendepersonal 
En forskningsöversikt från Nederländerna om personal vid boenden visar att personalen har 

ett stort inflytande på kvalitén i omvårdnaden av barnen. Det framkommer att personliga 

egenskaper hos personalen som till exempel förmåga att hantera stress, vinna barnens 

förtroende och att vara mentalt tillgänglig är några av de faktorer som påverkar omvårdnaden. 

Personal skiljer sig åt när det gäller graden av mental tillgänglighet och förmåga att vinna 

förtroende. En del lägger vikt vid att tillhandahålla struktur medan andra fokuserar på 

känslomässigt stöd (Knorth, Harder, Huyghen, Kalverboer & Zandberg 2010). 

 

Även om personliga egenskaper hos personalen spelar in på den omvårdnad som barnen får 

finns också aspekter på organisationsnivå som påverkar personalen. Heron och Chakrabarti 

(2003) visar i sin studie från Storbritannien att personal vid HVB brister i sitt engagemang 

gentemot vissa barn i deras vård och att den här oförmågan att nå alla barn är en av orsakerna 

till att personalen inte förmår skapa en trygg och omvårdande miljö för barnen. Författarna 

menar att orsakerna bakom det bristande engagemanget beror på avsaknaden av stöd från 

ledningen, otillräckliga resurser samt frånvaro av återkoppling och kontroll (Heron & 

Chakrabarti 2003). Personalen vid HVB har ofta en utsatt position då arbetet många gånger är 

svårt och mycket påfrestande samtidigt som personalen sällan får uppskattning och 

erkännande (Knorth, Harder, Huyghen, Kalverboer & Zandberg 2010). Det finns en koppling 

mellan utbrändhet, låg moral och arbetsmiljö som inte ska underskattas (Heron & Chakrabarti 

2003). 

 

Heron och Chakrabarti (2003) diskuterar vad som är orsaken till misslyckanden inom HVB 

vården och menar att det inte är så konstigt med tanke på hela idén bakom HVB. Här placeras 

ett barn som har antingen svåra känslomässiga problem och eller beteendemässiga problem 

med en grupp barn med liknande svårigheter och problem. Denna grupp med barn, 

tillsammans med en stor personalgrupp menar författarna är själva roten till misslyckandet 

inom HVB. Oavsett hur mycket resurser, vilken åskådning som anammas, utbildning och 

träning, som ges inom detta system så kommer det misslyckas. Ett så kallat ”normalt” barn 

som placerats i denna miljö hade snabbt mått sämre och varför placeras då barn som redan har 

det svårt med andra barn med liknande problem? Det är detta som författarna menar är 

problemet med HVB. 
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Forskning om ensamkommande barn 
Vad är specifikt just för gruppen ensamkommande barn och deras behov? Studier från 

Belgien och Storbritannien som fokuserat på de ensamkommande barnens välmående 

konstaterar att många av barnen bär på traumatiska upplevelser och att det är vanligt med 

symptom på oro, depression och posttraumatiskt stressyndrom (Derluyn & Broekaert 2007; 

Bronstein, Montgomery & Ott 2012; Sanchez-Cao, Kramer & Hodes 2012). Trots att det är 

vanligt med dessa problem hos ensamkommande barn visar det sig att det är en mycket liten 

del av dessa barn som uppsöker hälsovård för sitt psykiska mående (Sanchez-Cao, Kramer & 

Hodes 2012). Det finns även en svensk studie som påvisar att dessa symptom är vanliga bland 

ensamkommande barn i Sverige och i studien poängteras att det inte är konstigt med tanke på 

barnens situation med avskildhet från familj och med en i många fall påfrestande flykt till 

något okänt (Hessle 2009). 

 

För att ta reda på de ensamkommande barnens specifika behov genomförde Hopkins och Hill 

(2010) intervjuer i Storbritannien med ett trettiotal ensamkommande barn och intervjuade 

även olika yrkesgrupper som arbetar med ensamkommande barn, så som socialarbetare, 

läkare och lärare. Studien visar att dessa barn har ett stort behov av att bli erkända som barn i 

det nya landet. Att få vara barn, att få tillgång till utbildning, boende, hälsovård och juridisk 

hjälp med sitt asylärende är de viktigaste behoven som studien lyfter fram för de 

ensamkommande barnen. 

 

En av de få svenska studier som gjorts om de ensamkommande barnen visar att trots att 

många uppvisar emotionella symptom och framför allt posttraumatiskt stressyndrom vid 

ankomsten till Sverige, lyckas de flesta etablera sig bra i sitt nya land. Tio år efter ankomsten 

till Sverige hade barnen i studien etablerat sig väl som unga vuxna i Sverige, uppgav att de 

trivs bra och har etablerat ett socialt nätverk utefter sina behov. Det finns flera orsaker till en 

lyckad etablering för de ensamkommande barnen i studien. Bland annat uppger de 

ensamkommande barnen i vuxen ålder att personer som fanns i deras närhet, så som 

engagerade lärare, personal vid HVB som stöttar och hjälper barnen samt ledare i inom 

fritidsaktiviteter, haft en viktig roll i deras liv. En annan del för lyckad integrering handlar om 

anknytning till släktingar eller att kunnat skapa sig en egen familj (Hessle 2009). Oavsett de 

ensamkommande ungdomarnas tidigare erfarenheter mottas de i Sverige både socialt och 

juridiskt som just barn. De blir placerade på HVB och i skolan får de börja i förberedelseklass 
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med endast svenska som ämne trots att de kanske har en helt annan bakgrund. En ung kvinna 

berättar att hon kommit till Sverige som 15 åring och fick börja om från början i 

förberedelseklass men i hemlandet hade hon endast proven kvar för att söka in till 

universitetet. I HVB har man regler och rutiner i fostrande syfte som alla i boendet måste 

följa, trots att flera av dem kanske har varit familjeförsörjare i flera år innan de kom hit 

(Gustafsson, Fioretos & Norström 2012). 

Studien visar också att alla intervjuade som kommit utan sin familj till Sverige som 

minderåriga har en känsla av oordning. Det är förvirrande att komma till ett nytt land inte 

enbart därför att kulturen och kontexten är olik den man är van vid, utan för att man kanske 

inte har förstått varför man blev lämnad eller bortskickad. De intervjuade uppger även att de 

känner att det blivit av med sin identitet och blivit enbart främling eller invandrare, samt att de 

har en känsla av vanmakt då de mist all sin egendom i samband med flykten. Ingen av de 

intervjuade hade några materiella tillhörigheter när de kom till Sverige och beskriver hur 

personal inte hade någon större förståelse för att de ville köpa kläder som andra ungdomar i 

Sverige har för att passa in (Gustafsson, Fioretos & Norström 2012). 

I Norstöm och Gustafssons (2010) studie tar de upp att majoriteten av ungdomarna inte har 

språket och tolkar används i HVB, men främst för att ge information om rättigheter såsom 

skola, hälsovård, fritid och boende. Studien visar att väldigt få tolksamtal används för 

diskussioner om existentiella frågor som identitet, erfarenheter från det förflutna eller ens om 

dagliga vardagliga frågor som fiske, kärlek, teveprogram eller fotboll. Konsekvensen av detta 

blir att ungdomen reduceras som en individuell konkret person. 

De fann att det saknades en mer uttalad teori och metod för att kunna hantera frågor som det 

förflutna, att hantera ilska och de ensamkommande barnens familjer samt även att bekräfta 

barnen som individer (Norström & Gustafsson 2010). 

 

Forskning om socialt arbete med ensamkommande barn 
Hur förhåller sig socialarbetarna som arbetar med de ensamkommande barnen till dessa 

behov? Socialarbetare som tillfrågats om sina upplevelser av att arbeta med ensamkommande 

barn bekräftar att det finns ett problem när det gäller misstänkliggörandet kring 

ensamkommande ungdomars ålder. Socialarbetarna berättar om kolleger som blivit cyniska 

när det gäller ensamkommande ungdomar och deras ålder, eftersom de misstänker att 

ungdomen är äldre än han eller hon påstår sig vara. Själva anser inte socialarbetarna som 
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tillfrågats att de deltar i denna kultur av cynism som kollegerna anammat utan de beskriver att 

de tar de ungas historier på allvar. Socialarbetarna nämner även att kolleger tenderar att bli 

skeptiska och cyniska med tiden när barnens asylhistorier har en benägenhet att likna varandra 

i allt för stor utsträckning, vilket leder till att socialarbetarna inte ger barnen mer omsorg än 

nödvändigt (Kholi 2006). 

 

Att våga lyssna på den unges historia är ett annat tema som socialarbetarna i Kholis (2006) 

studie lyfter fram som viktigt, även om barnens historier i många fall är överväldigande. Det 

kan ta lång tid för barnen att berätta om sina upplevelser och socialarbetaren kan uppleva en 

frustration då barnen svarar fåordigt på frågor om familj och tidigare upplevelser. Tystnaden 

från den unge är ofta ändå väntad och förståelig från socialarbetarens sida. Socialarbetarna 

berättar att det tar tid för barnen att bygga upp ett förtroende då barnet lätt kan uppleva att han 

eller hon blir förhörd om personal frågar för mycket och tror att socialarbetaren egentligen 

arbetar för Storbritanniens motsvarighet till Migrationsverket. Detta leder till att det ibland är 

svårt för socialarbetarna att få barnen att anförtro sig till dem, men poängterar att egenskaper 

som ärlighet och tydlighet är grunden för att bygga en bra relation med barnen. Socialarbetare 

som arbetar nära barnen beskriver sig som lyssnande och att de inte går iväg från barnens 

sorg. Även om socialarbetarnas arbete i många fall är terapeutiskt så uppfattar de sällan sig 

själva som terapeuter (Kohli 2006). 

Det finns dock flera aspekter i arbetet med ensamkommande barn som gör att socialarbetare 

tenderar att distansera sig. Socialarbetarna i Kohlis (2006) studie beskriver sig själva som 

vittnen till de ungas historier och att detta ansvar är emotionellt krävande och för att kunna 

hantera detta väljer en del att distansera sig och arbeta mer praktiskt. Många socialarbetare 

uppger i studien att de distanserar sig från obehaget att behöva bli kontrollerande genom att 

låta bli att fråga om den unges erfarenheter. Det var lättare för socialarbetaren att låta den 

unge glömma det förflutna. Istället koncentrerar sig socialarbetaren på att ge den unge en bra 

vardag, genom att arbeta med praktiska göromål som mat, pengar, skola och hälsovård. Vissa 

socialarbetare i Kolhis (2006) studie beskrev sitt arbete inte bara som stödjande utan också 

direkt statsfientligt. Eftersom socialarbetaren utvecklar en nära relation till ungdomarna får 

hon eller han också höra barnet berätta den verkliga historien. Det här skapar ett dilemma för 

socialarbetarna i och med att de vet mer än Storbritanniens motsvarighet till Migrationsverket 

om den unges liv och ser sig arbeta för den unges behov och intressen mot auktoriteten. 
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Kohlis (2006, 2007) har i sin studie påvisat att det är av stor vikt att det utvecklas en bra 

relation mellan socialarbetaren och de ensamkommande barnen för att kunna få till stånd ett 

effektivt socialt arbete. Relationen som är kärnan i ett lyckat arbete grundar sig i 

socialarbetarens känslomässiga engagemang gentemot barnet samt att det utvecklas en 

ömsesidig tillit. Vidare fann studien att det finns tre begrepp eller förhållningssätt som 

återkom under intervjuer med socialarbetare som kan sägas utmärker arbetet med de 

ensamkommande barnen.  Det första är sammanhållning som handlar om att socialarbetaren 

fokuserar på att vardagen rent praktiskt fungerar för barnen med boende, skola och juridisk 

hjälp med mera. Det är även viktigt att i detta arbete med att få till en fungerande vardag även 

utgå från ett kulturellt perspektiv där barnens hemkultur och det nya landets kultur integreras. 

Det andra är begreppet anknytning, handlar om att ta del av barnens känslomässiga värld och 

försöka hjälpa barnen att sätta ord på sina erfarenheter för att kunna lägga dem åt sidan samt 

stödja barnen i deras försök att upprätta kontakt med sina familjer på olika sätt. Det tredje 

begreppet handlar om sammanhang och socialarbetaren tar här på sig en hjälpande roll som 

följeslagare och vän (Kohli 2006, 2007). 

I vår redovisning av den tidigare forskningen vi tagit del av har vi uppmärksammat att 

interaktionen mellan socialarbetaren och de ensamkommande barnen i till exempel Kohlis 

(2006, 2007) studie påverkar socialarbetarens förhållningssätt och känslomässiga 

engagemang. Eftersom vi är intresserade av enskilda personers upplevelser är symbolisk 

interaktionism ett bra verktyg för att förstå hur människor formas genom interaktion och 

kommunikation med andra. 

 

Symbolisk interaktionism 
Vi kommer i vår analys använda oss av symbolisk interaktionism och ska nu kort introducera 

teorin och dess historiska uppkomst, för att senare gå djupare in i de beståndsdelar som vi 

kommer att använda i vår analys. 

 

Trost och Levin har tillsammans skrivit boken Att förstå vardagen - med ett symbolisk 

interaktionistiskt perspektiv (2010). Trost är professor vid Uppsala universitet och forskar i 

sociologi och socialpsykologi medan Levin är professor vid Högskolan i Oslo och forskar i 

socialt arbete och socialpsykologi. Vi har valt att i första hand utgå ifrån deras bok när vi 

redogör för vad symbolisk interaktionism kommer ifrån och hur vi ska använda oss av teorin i 

analysen. 
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Symbolisk interaktionism har sina rötter i George Herbert Meads (1863- 1931) tankar, 

därefter har Herbert Blumer (1900-1987) med flera vidareutvecklat teorin. Några andra kända 

namn bland dem som varit med i utvecklandet av symbolisk interaktionism är exempelvis 

William James (1842-1910), James Mark Baldwin (1861-1934), John Dewey (1859-1952) 

och Charles Horton Cooley (1864-1929). Gemensamt för flera av dessa män var att de var 

verksamma vid University of Chicago som psykologer, sociologer och filosofer under den 

senare delen av 1800-talet. Det fanns även flera kvinnor som i högsta grad bidrog till 

utvecklandet av symbolisk interaktionism och en av dessa var Jane Addams (1860-1935) som 

skrev böcker och grundade Hull-House i Chicago. Tanken med Hull-House var dels att 

erbjuda en plats där de välutbildade skulle kunna lära sig förstå fattiga människors kultur och 

sätt att leva, dels hade Hull-House en ambition att motverka fattigdom. James, Dewey, Cooley 

och Mead vistades alla i perioder på Hull-House och var både aktiva i arbetet med fattiga 

samtidigt som de samlade in material och skrev med utgångspunkt i att hjälpa fattiga (Trost & 

Levin 2010). 

Trost och Levin (2010) menar att finns en stark koppling mellan symbolisk interaktionism och 

socialt arbete genom just Hull-House som lade grunden för socialt arbete som disciplin. 

Dessutom påpekar Trost och Levin (2010) att det mesta av det arbete som gjordes vid Hull-

House ingår i det som vi idag kallar socialt arbete. 

Trost och Levin (2010) förklarar att symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som 

hjälper forskare analysera sociala verkligheter. Med ett enkelt uttryck är det ett perspektiv 

med fem grundläggande och vägledande element som möjliggör en förståelse för mänskliga 

handlingar, beteenden och känslor. 

Dessa fem punkter är: 

1. Definitionen av situationen 

2. All interaktion är social 

3. Vi interagerar med hjälp av symboler 

4. Människan är aktiv 

5. Vi befinner oss i nuet 

De fem punkterna ovan hänger ihop och kan inte förstås i sin helhet utan varandra men i 

korthet handlar den första punkten om definitionen av situationen. Det innebär att om en 

människa varseblir eller definierar en situation som verklig, så blir den också verklig i sina 

konsekvenser genom att den då påverkar eller styr hennes beteende. Det här synsättet kan 
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tydliggöra olika uppfattningar bland personalen på HVB när det gäller regler på boendet. 

Definitionen kan antingen vara att regler är till för att hållas eller att regler anpassas efter 

situation och person. En situation utgörs av mer än bara interaktion mellan några personer, till 

exempel har bland annat våra känslor och vårt hälsotillstånd samt platsen för 

händelsesituationen betydelse för vår definition av situationen. Den verklighet vi lever i är 

subjektiv men eftersom vi människor är sociala varelser har vi genom interaktion gett 

betydelse och namn på vissa företeelser som fått en innebörd vi är någorlunda överens om och 

på så sätt upplever vi vår verklighet som objektiv. Ett hem vet alla vad det betyder, även om 

varje individ har en egen föreställning om vad som definierar ett hem. En del personer 

definierar hem utifrån vilka som bor där medan andra inkluderar sina vänner som en del i 

hemmet när de kommer på besök. Även om vi alla har en någorlunda enhetlig innebörd av 

ordet så har vi också vår egen individuella definition utifrån vår situation (Trost & Levin 

2003).  

Den andra punkten förklarar att interaktion är ett viktigt begrepp inom symbolisk 

interaktionism. Interagerar gör vi dagligen, när vi pratar med varandra, när vi använder vårt 

kroppsspråk och våra ansiktsuttryck är även detta uttryck för vår interaktion med varandra. 

Även om vi varken pratar eller använder gester och miner så kan det också vara ett sätt att 

interagera om det i sammanhanget förväntas att vi ska interagera. Då kan själva avsaknaden 

av interaktion också säga något till omgivningen. Vi tänker och våra tankar är också ett sätt att 

interagera, ett sätt att samtala med sig själv. Dessutom räknas även känslor som ett tänkande 

och ett sätt att interagera. Vår interaktion med oss själva och varandra sker genom att använda 

symboler (Trost & Levin 2003). 

Den tredje punkten är symboler och de symboler som vi människor använder mest är våra 

ord. Orden har en innebörd för oss men det räcker inte att jag vet vad ordet betyder för att 

ordet ska bli en symbol. Det krävs också att personer i vår omgivning delar vår uppfattning 

om ett ords innebörd, först då är ordet en symbol. Det är samma sak med vårt minspel, genom 

att ha en gemensam innebörd i en ansiktsmin eller en gest visar vi varandra vad vi känner och 

tycker, även dessa är symboler. Även färger, dofter och beröring kan vara symboler. Trots att 

vi använder symboler som har en gemensam betydelse för oss alla kan vi mena olika saker 

med ett ord beroende på vår definition av situationen. Ta till exempel ordet kvinna som en 

symbol, som kan ha olika innebörd beroende på kulturell bakgrund. Ordets betydelse är 

beroende av definitionen av situationen (Trost & Levin 2003). 
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Den fjärde punkten handlar om att symboliska interaktionism ser människan som en aktiv 

varelse. Vi handlar, beter oss och rör oss i en föränderlig process. Vi beter oss olika i olika 

situationer och sammanhang. Inom symbolisk interaktionism ses inte våra egenskaper som 

statiska utan som föränderliga. Att säga att en person är arg är inte detsamma som att säga att 

samma person beter sig argt. Människan är inte utan människan gör, hon är aktiv genom sina 

handlingar och därav kan vi förstå att en yrkesroll inte är beständig utan får en ny innebörd 

allteftersom personalen agerar i olika situationer. Eftersom människan är en aktiv varelse som 

definierar situationer olika är det svårt att förutsäga vad vi kommer göra härnäst. Det är svårt 

att helt och fullt kunna sätta sig in i en annan människas definition av situationen. Inom 

symbolisk interaktionism ser man på jaget utifrån två delar. Det är ”mig” som står för den del 

av självet som reagerar på andra människors förväntningar på självet. ”Jag” är den aktiva 

delen av jaget, det är med vårt ”Jag” som vi handlar och är spontana (Trost & Levin 2003). 

Den sista punkten i symbolisk interaktionism betonar vikten av nuet. Det är i nuet vi befinner 

oss, det är i nuet vi definierar situationen, det är i nuet vi interagerar med våra symboler och 

vi är aktiva i nuet, alltså kan vi anta att vi genomgår våra processer i nuet. Nuet finns bara en 

gång en kort stund och sedan är nuet passerat och finns i det förgångna. Människor är i 

ständig förändring. Vi bär med oss både det vi minns av våra erfarenheter från vår barndom 

och framåt men även det vi glömt finns interagerat i denna ständiga process som inverkar på 

vårt beteende i nuet (Trost & Levin 2003). 

 

Metod 
I detta kapitel tar vi upp hur vi samlat in material för att genomföra denna studie, vår 

förförståelse och om vad det innebär att göra en kvalitativ intervju samt redogör för de 

forskningsetiska principerna som vi har utgått från i studien. 

 

Kvalitativ forskning som metod 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie eftersom vi vill fokusera på personalens 

upplevelser beskrivna i ord. De svar vi eftersträvade hade vi inte kunnat få om vi utgått från 

en kvantitativ metod som mer syftar till att ge snabba, mätbara och lättkodade svar (Bryman 

2011). Vi söker med våra forskningsfrågor få kunskap och förståelse för personalens 

yrkessituation och hur de upplever sin yrkesroll genom att ta del av deras erfarenheter. 
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Att intervjua är ett sätt att generera empiriska data om den sociala världen genom att be 

människor att prata om sina liv. Kort sagt är intervjuer detsamma som ett samtal men kan 

utföras på flera olika sätt från att vara tydligt strukturerade eller semistrukturerade till att vara 

ett helt fritt samtal på informell nivå. Det som intervjuerna har gemensamt är att det handlar 

om interaktion mellan intervjuare och intervjuperson och att de berättelser som framträder är 

konstruerade på den plats och i den miljö där intervjun genomfördes. I en intervjusituation är 

relationen mellan intervjuare och intervjuperson asymmetrisk, intervjuaren designar 

intervjufrågor utefter den information som efterfrågas medan intervjupersonen är den som ger 

svar på frågor med utgångspunkt i sin egen erfarenhet (Holstein & Gubrium 2003). 

 

Holstein och Gubrium (2003) menar att det idag finns en medvetenhet om att mening och 

innebörd är socialt konstruerade. Kunskap producerad genom de handlingar vi genomför i 

syfte att nå kunskap eftersom kunskapen konstrueras i mötet mellan intervjuare och 

intervjuperson. Författarna menar att denna medvetenhet om konstruktionen av mening gör att 

forskare ser på sitt insamlade material på ett nytt sätt, vilket för med sig nya utmaningar 

(Holstein & Gubrium 2003). För vår del handlar det här om att vi är medvetna om att vår egen 

förförståelse är viktig för den kunskap som konstrueras i mötet med intervjupersonerna. Vår 

förförståelse av personalens upplevelser av sin yrkesroll gentemot de ensamkommande 

barnen handlar dels om egen arbetslivserfarenhet, dels om den kunskap vi fått genom att ha 

tagit del av tidigare forskning på området. En av oss har arbetat som personal på HVB för 

ensamkommande barn i många år och har ett inifrån perspektiv. Erfarenheten att ha arbetat på 

HVB för ensamkommande barn har bidragit och påverkat både utformning av frågor och 

tolkningen av det färdigställda materialet. En av oss har erfarenhet av handläggning av 

ärenden rörande ensamkommande barn som socialsekreterare och har förförståelse i form av 

ett utifrån perspektiv. Vår förförståelse innebär bland annat att vi är medvetna om att de 

ensamkommande barnen i många fall genomlevt svåra trauman och att studier visar att det är 

vanligt bland barnen att de har symtom av oro, depression och posttraumatiskt stressyndrom 

(Derluyn & Broekaert 2007; Bronstein, Montgomery & Ott 2012; Sanchez-Cao, Kramer & 

Hodes 2012). Barnen befinner sig dessutom i en helt ny social och kulturell kontext där 

personalen utgör en viktig del i barnens välbefinnande och utveckling. 

 

Precis som vi som intervjuare tar på oss rollen av intervjuare menar också Holstein och 

Gubrium (2003) att även våra intervjupersoner intar olika roller. Till exempel är en kvinnlig 
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intervjuperson innehavare av flera roller, hon kan vara mamma, invandrare och eller chef. Hur 

påverkar dessa olika roller de svar som hon ger under intervjun? Med detta synsätt är vi 

medvetna om att intervjupersonerna är innehavare av en mängd identiteter som kombineras 

och framträder i olika stadier av intervjun. Poängen här är att när intervjuaren ska analysera 

sitt insamlade material kan hon eller han inte utgå ifrån enstaka kategorier eller identiteter 

som grund för att analysera intervjupersonernas berättelser. Intervjupersonen ses som en 

aktivt individ som inte bara innehar detaljer från sitt eget liv utan också är en aktiv 

medskapare i hur han eller hon framställer och formar informationen. En aktiv individ 

sammanställer erfarenheter både före, under och efter att hon eller han har intagit rollen som 

intervjuperson. En annan intressant synvinkel handlar om den historia eller de svar vi får av 

våra intervjupersoner. Tanken är att dessa ska ges möjlighet att berätta sina egna historier men 

hur vet vi att det är den intervjuades egen röst som ger svaren? Ett exempel på vad som menas 

här är att om en intervjuperson som missbrukat får frågan hur de kom ur sitt missbruk kan 

svara på ett sätt som liknar andra före detta missbrukares historia på grund av att de använder 

vissa uttryck och termer som flitigt används i självhjälpsgrupper så som Anonyma 

Alkoholister etc. Är det då intervjupersonens egen röst vi hör berätta om vägen till drogfrihet? 

(Holstein & Gubrium 2003). Vi anser att det är viktigt att vara medveten om i vilket 

sammanhang vi befinner oss i vid intervjun och vad som påverkar intervjupersonen att svara 

på det sätt han eller hon svarar.  

 

Kohler Reissman (2003) beskriver sin erfarenhet av att intervjua personer som ger svar på 

frågor genom långa utläggningar om situationer och händelser som vid första anblicken 

verkar ha föga relevans i relation till den ställda frågan. Hon börjar så småningom förstå att de 

intervjuade inte var villiga att foga sig i forskarens försök att dela upp deras erfarenheter i 

lättkodade teman, vilket i vanliga fall är forskarens sätt att konstituera mening i sitt material. 

Det finns ett glapp mellan den allmänna praktiken inom forskningsintervjuandet och den 

livsvärld som omger det naturliga samtalet och samspelet människor emellan. Istället för att 

framhärda med traditionell intervjuanalys kan vi anamma ett mer relationsinriktat sätt att 

intervjua som reflekterar och respekterar det sätt på vilket intervjupersoner väljer att 

organisera mening i sitt berättande (Kohler Reissman 2003). 

 

Kohler Reissman (2003) menar att en narrativ analys är ett sätt att undersöka det berättade, 

hur det berättas och inte bara vad som sägs. En narrativ analys medvetandegör för oss att en 

berättelse kan återges på olika sätt och inte bara att det består av den berättelse som vårt talade 
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språk tillhandahåller. Istället kan vi under analysen av materialet ställa oss frågor som varför 

en berättelse berättas på just det sättet? Det sätt på vilket vi berättar säger också något om 

samtiden, vilken social miljö som intervjupersonen befinner sig i och det samhälle som han 

eller hon bor i. Vidare förklarar Kohler Reissman (2003) att narrativ analys kan ha olika 

ingångar eftersom personliga berättelser tjänar en mängd syften. Själv har Kohler 

Reissman(2003) valt att använda en ingång i analysen av sitt material som belyser 

framställningen av oss själva inför andra. Vi har i denna studie inte valt att göra en narrativ 

analys men vi intar samma syn på intervjuer eftersom vi menar att berättelserna vi får ta del 

av skapas i interaktion och att våra intervjupersoner under intervjuns gång får möjlighet att 

identifiera sina upplevelser av sin yrkesroll. 

Kohler Reissman (2003) menar att när människor berättar historier ur sina liv så upprättar de 

också sin identitet. Intervjupersoner förhåller sig till hur de vill framstå i de berättelser som de 

framställer i samverkan med sin åhörare. Istället för att blotta sitt innersta jag ger 

intervjupersonen ifrån sig den bild av sig själva som de föredrar och väljer denna bild ur de 

olika identiteter som en person innehar under sitt liv. Det här synsättet hämtar sin inspiration 

ifrån Erving Goffmans dramaturgiska metaforer. Precis som Kohler Reissman (2003) har vi i 

vårt urval sökt representanter för den yrkesroll vi vill undersöka och det är utifrån den rollen 

de besvarar våra frågor. 

 

Urval 
För denna studie valde vi att intervjua personer som arbetar på HVB för ensamkommande 

barn och sökte därför kontakt med olika HVB för att hos enhetschefen förklara studiens syfte 

och göra en förfrågan om det finns personal på boendet som vill delta i studien. På grund av 

tidsbegränsningen under studiens gång blev valet av HVB begränsat till fyra olika kommuner 

i Kronobergs och Jönköpings län. Efter samtal med fyra enhetschefer kontaktades fem olika 

boenden. Brev skickades via e-post, med information om studiens syfte och etiska 

förhållningsregler (se Bilaga 1), till enhetscheferna som vidareförmedlade brevet till 

personalen.  En av intervjupersonerna valde att ta kontakt med oss utan inblandning av sin 

chef efter att ha hört talas om vår förfrågan. Samtalen genomfördes således både på 

arbetsplatser men även utanför arbetstid. Sammanlagt svarade åtta personer på vår förfrågan 

och bokades in för intervjuer. En av intervjupersonerna kom inte till intervjutillfället därför 

genomfördes sju intervjuer. I studien ingick fem kvinnor och två män. Vid samtliga intervjuer 

togs de etiska övervägandena upp som en inledning på intervjun. 
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Underlag för intervju 
Inför intervjun utformades frågor som användes som underlag i intervjuerna (se Bilaga 2). 

Frågorna gjordes utifrån frågeställningar i studien. Vi använde dessa men utgick också från 

det som intervjupersonerna pratade om och ställde följdfrågor i intervjun för att få fram mer 

av det som intresserade oss och var inom ramen för denna studie, vilket också Bryman (2011) 

påpekar när han poängterar att intervjuerna kan skilja sig från intervjuguiden efterhand som 

svar ges och följdfrågor formuleras. 

 

Arbetsfördelning 
Under arbetet med uppsatsen arbetade vi gemensamt i största möjliga mån med alla delar. 

Materialet som ingår i studien har samlats in och lästs av oss båda . Vi har var för sig påbörjat 

texter till olika kapitel som vi sedan lämnat över till varandra för omarbetning. På så sätt har 

båda varit lika delaktiga i samtliga texter och det har inte funnits någon tydlig fördelning av 

arbetsuppgifterna. Vid samtliga intervjuer har båda varit närvarande, för att kunna hjälpas åt 

med intervjun för att på bästa sätt få fram så mycket information som möjligt. Resultatet har 

vi bearbetat och analyserat tillsammans. 

 

Bearbetning av materialet 
Intervjuerna som varade mellan 50-60 minuter vardera, spelades in och transkriberades i 

anslutning till intervjutillfället. Materialet lästes igenom flertalet gånger för att efterhand 

sorteras utifrån olika teman som vi ansåg relevanta utifrån vårt syfte och val av teori (jfr 

Rennstam och Wästerfors 2011). Rubrikerna som valdes i presentationen av materialet är 

Yrkesbakgrund och tankar om kunskap, Bygga relationer, Skapa ett hem, Hemmets regler, Att 

socialisera, Integration, Roller och förhållningssätt samt Stöd i yrkesrollen.  

 

Etiska övervägande 
När det gäller etiska överväganden i denna studie utgick vi i från de fyra huvudkrav som 

gäller för forskning. Det första kravet, Informationskravet, innebär att klargöra för 

intervjupersonerna redan innan intervjun genomfördes om studiens syfte och att deltagandet i 

studien kan avbrytas när som helst (Bryman 2011).  Redan från början informerade vi de 

tilltänkta intervjupersonerna både skriftligt och muntligt om vårt syfte och de etiska aspekter 

vi utgick ifrån. Samtyckeskravet handlar om att intervjupersonerna själva ska besluta om de 
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vill vara med i studien. Konfidentialitetskravet innebär att personerna som intervjuas ska 

kunna känna sig trygga med att de uppgifter de lämnar om sig själva och de svar som 

framkommer under intervjuerna behandlas med konfidentialitet (Bryman 2011). De enskilda 

individerna som deltagit i studien ska inte kunna bli identifierade. Detta genomfördes dels 

genom att inte namnge intervjupersonerna och dels genom att undvika att sätta ut namn på 

arbetsorter och HVB. Det fjärde etiska kravet är Nyttjandekravet, vilket handlar om att det 

insamlade materialet till studien endast får användas för forskningsändamålet. Materialet får 

inte ligga till grund för åtgärder som påverkar intervjupersonerna inom något annat område 

eller användas i annat forskningssyfte (Bryman 2011). 

 

Bemötandet skilde sig åt mellan de olika HVB utifrån hänsyn till sekretess. På de flesta HVB 

var vi välkomna att genomföra intervjun på arbetsplatsen då de flesta av ungdomarna vistades 

i skolan. Vid ett boende fick inte intervjun genomföras på boendet på grund av sekretessen 

och den intervjun genomfördes istället på ett café. Samma ledning beviljade dock att vi fick 

genomföra en intervju på ett annat boende, trots att en ungdom vistades i hemmet. Vid något 

tillfälle frågade en av cheferna vilka som hade blivit intervjuade, vilket besvarades med den 

anonymitet studien står under. Alla HVB går under sekretess och vi uppmärksammade att vi 

under besöken på boendena i vissa fall kunde se namn på ungdomar uppskrivna på tavlor och 

enstaka ungdomar kom på besök till personalen under intervjun. 

 

Validitet och reliabilitet 
Reliabiliteten i en studie handlar om tillförlitligheten, det vill säga om resultatet kan upprepas 

vid olika tidpunkter men också av olika forskare.  Kommer de svar som intervjupersonerna 

gett oss i denna studie ändras om vi skulle göra om studien eller någon annan forskare skulle 

genomföra samma intervju (Kvale & Brinkman 2009). I en kvalitativ studie där avsikten är att 

ta reda på intervjupersonernas egna erfarenheter av sin yrkesroll är det troligt att svaren sett 

annorlunda ut om andra forskare genomfört studien. Intervjuerna färgas av vår förförståelse 

och påverkas av den kunskap och erfarenhet vi besitter samtidigt som intervjupersonerna 

besvarat våra frågor utifrån sin förståelse och erfarenhet. Precis som vi tidigare nämnt är vi 

medvetna om att den kunskap som produceras i intervjun är ett resultat av mötet mellan oss 

som intervjuare och de personer vi intervjuar (Holstein & Gubriom 2003, Kohler Reissman 

2003). Om någon annan gjort studien hade deras förförståelse varit ett inslag i intervjuerna 
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och de hade ställt andra följdfrågor och upptäckt andra aspekter i intervjupersonernas 

berättelser. 

 

Validitet betyder giltighet och om studien undersöker det den avser att undersöka (Kvale & 

Brinkman 2009). Utifrån våra frågeställningar gjordes ett underlag för intervju (se Bilaga 2) 

som vi utgick ifrån under intervjuerna. Därför varierade följdfrågorna vid intervjuerna utifrån 

vad intervjupersonerna berättade, för att vi skulle få en förståelse i deras berättelse. Studiens 

frågeställningar anser vi kunna besvaras med det insamlade materialet, även om detta endast 

gäller de intervjupersoner som deltagit i studien. För att få en mer nyanserad bild krävs en 

större mängd material, vilket tidsmässigt inte gick att genomföra i denna studie. 

 

Metoddiskussion  
Syftet med studien är att förstå hur personal på HVB för ensamkommande barn upplever sin 

yrkesroll där vi i frågeställningarna ville få fram deras definition av sin yrkesroll och hur de 

hanterar det komplexa i att vara nära ungdomar och samtidigt vara professionell. Vi 

genomförde en kvalitativ intervjustudie med syftet att få fram enskilda individers upplevelser 

av yrkesrollen och vi är medvetna om att andra intervjupersoner möjligtvis haft andra 

perspektiv. I materialet framkommer att alla intervjupersonerna hade vissa gemensamma 

erfarenheter, men det var en del intervjupersoner som belyste specifika aspekter i sin yrkesroll 

som var betydelsefulla för dem. Utifrån vår förförståelse har vi lyft fram enskilda 

intervjupersoners erfarenheter som vi anser är viktiga både för att de belyses i tidigare 

forskning men också för att erfarenheten saknas i tidigare forskning. 

 

I studien ingick fem kvinnor och två män vilket inte representerar verkligheten 

proportionerligt eftersom det i flera av de boenden som ingick i studien arbetade långt fler 

män än kvinnor. Det var också så att det arbetade fler med utländsk bakgrund än svenskar på 

flertalet av de boenden vi fick kontakt med. Det hade således varit en idé att försöka få fler 

män och fler med utländsk bakgrund att delta i studien för att bättre representera 

personalunderlaget. Detta var rent tidsmässigt svårt att åstadkomma, men inför framtida 

forskning bör vi ha detta i åtanke. Denna studie har utgått ifrån kvinnors perspektiv till stor 

del, dels för att många av intervjupersonerna är kvinnor men också för att vi som forskare är 

kvinnor. Det är viktigt att lyfta kvinnors perspektiv på en mansdominerad arbetsplats där även 

ungdomarna i dessa fall är pojkar. Vi utgår från att även män kan sätta sig in i kvinnors 
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perspektiv, men samtidigt är det kanske svårt att bli medveten om de problem som en kvinna 

kan uppleva, när man befinner sig i en manlig miljö. 

En del intervjuer var svårare att genomföra på grund av att intervjupersonerna trott att 

exemplen om upplevelser som efterfrågas skulle kunna knytas till någon ungdom på boendet. 

Som tidigare nämnts råder sekretess på HVB gentemot ungdomarna och studien efterfrågade 

personalens upplevelser bland annat angående relationer till ungdomar. Detta kan ha gjort att 

intervjupersonerna upplevde att de känt sig förhindrade att svara på vissa frågor. Ett 

förtydligande av syftet med studien hade möjligen bidragit till att intervjupersonerna hade 

varit mer villiga till att besvara våra intervjufrågor. 

Det kan också ha varit så att en del intervjuer blev svårare på grund av att frågorna var 

komplexa och svåra att förstå. Vid något tillfälle fick vissa begrepp förklaras och vi fick 

förklara hur vi menar med vissa frågor. Vi hade kunnat skicka ut frågorna innan intervjun för 

att göra det möjligt för intervjupersonerna att förbereda sig. Vissa frågor var svårare för 

intervjupersonerna att ge svar på och dessa frågor hade kanske lämpat sig bättre om 

intervjupersonerna hade fått ta del av dem innan intervjun genomfördes. Det finns en poäng 

med att inte låta intervjupersonerna få frågorna innan intervjutillfället eftersom det kan leda 

till att de väljer att svara utifrån deras tankar om vad de borde svara istället för det spontana 

svar som gäller just nu. 

 

Resultat och Analys 
I det dagliga arbetet interagerar personalen inte bara med kolleger, utan även interaktionen 

med ungdomarna på boendet påverkar hur personalen formar sin roll i arbetssituationen. Den 

här rollen ser olika ut för varje individ baserat på bakgrund så som ålder, kön och kultur men 

även kunskaps- och erfarenhetsmässigt. Då det inte finns några givna allmängiltiga riktlinjer 

för hur arbetet som boendepersonal på HVB för ensamkommande barn ska skötas, är det 

personalgruppen på varje boende som gemensamt formar rollen och de ramar som gäller inom 

boendet. I vår studie har vi bett intervjupersonerna berätta om sina erfarenheter av 

yrkesrollen. Utifrån symbolisk interaktionism tolkar vi intervjupersonernas berättelser som ett 

resultat av de processer som de ständigt genomgår inom personalgruppen men även gentemot 

ungdomarna. De berättelser vi får höra är det som intervjupersonen definierar som viktigt för 

yrkesrollen just nu. Skulle vi ställa samma frågor om en vecka eller ett år kommer svaren 

troligtvis bli annorlunda eftersom den sociala processen ständigt är i rörelse. 
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Yrkesbakgrunder och tankar om kunskap 
I vår studie tyckte de flesta av intervjupersonerna att utbildning i sig inte är det avgörande för 

arbetet med ensamkommande barn, istället handlar det om vem du är som person. Nästan alla 

påpekar vikten av en blandad kompetens och bakgrund hos personalen för att få en bra 

personalgrupp. 

 

Jag tycker att en blandning mellan formell och reell kompetens är viktigt. Jag tror inte på 
att ha nio helt nyutexaminerade beteendevetare, men jag tror inte att det skulle fungera att 
bedriva en verksamhet helt utan teoretiska kunskaper heller. 
 
Jag tror på det här med en mixad personalgrupp, med olika erfarenheter och bakgrund. 
Jag tror inte det hade varit jätte bra om det bara hade varit socionomer eller psykologer. 
Det behövs alla sorter. 
 

Detta var också fallet med intervjupersonerna i vår studie som alla hade olika bakgrund både 

vad gäller utbildning och erfarenhet. Alla intervjupersoner hade eftergymnasial utbildning och 

de flesta hade en utbildning som var relevant för arbetet på HVB enligt socialstyrelsens 

rekommendationer. Flera ansåg att utbildningen hade gett dem en viss kunskap som var 

relevant för arbetet med ensamkommande barn. Anledningen till att några av 

intervjupersonerna sökt sig till yrket kunde bland annat vara att de egna erfarenheterna av att 

vara invandrare kunde vara till hjälp för ungdomarna.  En annan orsak kunde vara att 

intervjupersoner redan innan anställningen hade ett genuint intresse av integrationsfrågor. 

Alla intervjupersoner i studien har tankar och önskemål om utbildningar och kunskaper som 

de anser vara av vikt i arbetet med de ensamkommande barnen.  

 
Jag skulle nog önska att jag hade mer kunskap[...] i terapeutiska samtal. Lite mer 
behandlande på något sätt. Det tror jag är viktigt eftersom man jobbar så nära dem. 

 

Att i arbetet med de ensamkommande barnen föra terapeutiska samtal är något som 

socialarbetarna i Kohlis (2007) studie menar att de gör, även om de själva inte ser sig som 

terapeuter. Samma intervjuperson ansåg också att vidareutbildning i flyktingtrauma för all 

personal är avgörande för arbetet och borde vara obligatoriskt. Intervjupersonens erfarenheter 

av ensamkommande barns mående och behov stämmer väl överens med den tidigare forskning 

som visar att många ensamkommande barn bär på trauman och har symptom som oro och 

depression (Derluyn & Broekaert 2007; Bronstein, Montgomery & Ott 2012; Sanchez-Cao, 
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Kramer & Hodes 2012; Hessle 2009). Några intervjupersoner efterfrågar utbildning i 

krishantering samt våld och hot eftersom det är vanliga inslag i arbetet. 

 
Det är svårt att hantera våld för vi har inte haft så mycket utbildning i det. Alla tänkte att 
det var en svag punkt i vårt arbete. 
 

Flera av intervjupersonerna lyfte fram behovet av kunskap om kulturer i barnens hemländer 
och poängterade vikten av ett bra bemötande. 

 
Bemötande är jätteviktigt, vi pratar ganska mycket om bemötande. Det är det viktigaste, 
hur man bemöter en person och hur man uttrycker sig.  

 

I citatet nedan kan vi se att en gest som är vanligt förekommande i Sverige som ett uttryck för 

att allt är okej eller bra inte har samma symbolvärde i mötet med afghanska ungdomar där 

gesten är djupt kränkande. 

 
Det kan vara så att om man gör så här (intervjupersonen visar tummen upp). I Sverige är 
det okej men i deras land betyder det inte detsamma. 

 

I all välmening kan personalen, i brist på kunskap om barnens symbolvärden, försvåra mötet 

med ungdomen. Det är först i mötet med ungdomarna och deras kultur som personalen blir 

medveten om de olika innebörder som finns i de dagliga gester och ord som de använder i sin 

interaktion på boendet. Både ungdomarna och personalen får lära sig varandras symbolvärde 

för att interaktionen ska fungera bra och möjliggöra en nära relation. 

 

Bygga relationer 
Intervjupersoner berättar om hur de praktiska göromålen liknar varandra i de olika boendena. 

Personal har städning, tvätt och matlagning vid sidan om att köra ungdomar till aktiviteter och 

de har kontakt med olika samhällsinstanser som till exempel läkare, tandläkare, god man, 

socialtjänst och Migrationsverket. Under dagarna är det främst praktiska och administrativa 

sysslor medan kvällar och helger fokuseras kring relationsskapandet med ungdomarna. De 

flesta intervjupersoner menar att den huvudsakliga uppgiften i arbetet handlar om att bygga 

relationer och att samtala med ungdomarna, samt att integrera dem i det svenska samhället. 
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Två intervjupersoner nämner att de praktiska sysslorna ibland tar överhanden i arbetet och går 

ut över relationen till ungdomen.  

Sen finns det inte alltid tid för det finns mycket praktiska saker som ska fixas. Fast det är 
ändå ungdomarna som är i fokus. Det får man aldrig glömma. 
 
Visst det är ett stort hushåll, det finns alltid saker att göra. Det är ju de praktiska sakerna, 
ibland tar det överhanden och då blir kontakten och relationen lidande. Oftast kan man ta 
upp det vid ett annat tillfälle när det är mindre att göra. 

 

Kohli (2007) har i sin studie påvisat att vissa socialarbetare genom det praktiska arbetet 

distanserar sig gentemot ungdomarna för att slippa engagera sig känslomässigt. Detta är inget 

som direkt framkommer i våra samtal med intervjupersonerna men de uttrycker här ändå en 

känsla av att de praktiska sysslorna tar tid från relationen till ungdomarna. Därmed uttrycker 

de att de inte vill distansera sig på det sätt som Kohli (2007) beskriver. 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att målet är att ungdomarna ska kunna känna tillit och 

förtroende för personalen i boendet.  Det gör de genom att vara närvarande, tillgängliga, visa 

att de bryr sig och inbjuda ungdomen till samtal och gemenskap. Nästan alla nämner att det 

tar tid att bygga en relation eftersom ungdomarna har svårt att lita på och känna förtroende på 

grund av allt de varit med om tidigare. En intervjuperson förmedlar att det är viktigt att hon i 

relationen med ungdomarna inte lovar mer än hon kan hålla (jfr Kohli 2007). 

En intervjuperson förklarar hur hon bygger upp relationen genom att finnas där och föra en 

dialog med ungdomarna. 

 
Det handlar om att man pratar, pratar, pratar och tillslut kommer det. Det är inte så lätt för 
dem att börja prata med en gång, för de har ju pratat med så många. Många har svårt för 
att lita på folk. De har blivit lurade många gånger i sitt liv. Men det är genom att vara där 
som det till slut släpper. 
 

En intervjuperson förklarade hur han visade sig tillgänglig genom att sitta med ungdomarna i 

tv-soffan och hur det inbjöd till relationsskapande med nya ungdomar på boendet. 

 

Just bara att sitta därnere, jag tror det är ganska underskattat faktiskt. Det smittar av sig 
rätt snabbt när man sitter därnere då det finns några killar som är vana att komma och 
fråga saker och ting. Då märker de nya killarna att här kan man fråga och få hjälp. Just 
det att bara vara där så kommer relationerna tillslut. 
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När personalen väl har nått så pass långt i relationen till ungdomen berättar de att diskussioner 

och samtal med ungdomarna är en viktig del i arbetet. En intervjuperson berättar att samtalen 

just nu handlar om kärlek. 

 
Hur är det att vara kär kanske, hur skaffar man en flickvän, just nu är det mycket kärlek, 
mycket kärlek och det där pratet. Hur man gör och hur man inte ska göra. Hur får man 
tjejer? 

 

Intervjupersonerna nämner svårigheten i att bygga relationer med ungdomarna utan att ha ett 

gemensamt språk, samtidigt är det problematiskt att bygga en relation genom telefontolk. 

Intervjupersonerna nämner dels att tolkar ibland feltolkar och dels att det intima i samtalet 

försvinner med den tredje person som tolken utgör. Att då prata om existentiella frågor blir 

svårt eftersom ett adekvat språk saknas (jfr Norstöm & Gustafsson 2010). Däremot berättar 

flera av våra intervjupersoner om samtal där existentiella frågor berörs. 

Ett annat sätt att möta ungdomarna i relationsbyggandet kan vara genom aktivitet. Några 

intervjupersoner berättar hur ett gemensamt fotbollsintresse hjälper dem att bygga upp 

relationer med ungdomarna. Alla nämner att det är genom aktiviteter som en dialog uppstår, 

till exempel som när de lagar mat tillsammans eller när de ger en ungdom skjuts eller genom 

att spela tv-spel. 

 

Jag försöker göra aktiva saker, spela badminton eller ut och cykla och då kommer det 
alltid upp ett samtal. Eller ett samtalsämne och det är oftast de bästa stunderna att prata 
med någon. 

 

Utifrån teorin om symbolisk interaktionism kan vi se ”vuxen” som en symbol där 

ungdomarnas tolkning av vuxen har skapats i situationer av kaos. Ungdomarna har med sig 

sina tidigare erfarenheter och upplevelser av vuxna som kan göra att det blir svårt och tar tid 

för personalen att bygga en relation med dem. Ungdomarnas symbol för vuxen har ofta 

skapats utifrån problematiska situationer där vuxna står för att bedra och lura, vilket gör det 

svårare för personal på HVB för ensamkommande barn att få ungdomen att känna tillit. För 

att tillit ska uppstå behöver personalen visa ungdomen en annan symbol för vuxen, där vuxna 

står för trygghet. Intervjupersonerna skapar en annan symbol för vuxen genom att samtala 

med ungdomarna och vara närvarande. En del intervjupersoner försöker skapa tillit genom 

aktivitet. Personal visar genom handling att symbolen vuxen kan stå för tillit och närhet. Detta 

kräver även att ungdomarna i sin tur intar rollen som ungdom. Personalen hittar tillsammans 
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med ungdomen gemensamma nämnare för symbolen vuxen och symbolen ungdom, 

därigenom kan de tillsammans bygga upp relationen. 

Några intervjupersoner berättar om hur det är att ta del av ungdomarnas livshistorier. En 

intervjuperson förklarar att hon försöker lyssna på ungdomens berättelser på ett inkännande 

sätt och förklarar hur hon förhåller sig till det hon får höra. 

 
Jag kan inte förändra deras historia, jag är här en stund och jag kan hjälpa dig att bära din 
historia, men jag kan inte förändra den. 

 

För en del socialarbetare som ser sig som vittnen till de ensamkommande barnens berättelser 

kan detta att bära den unges historia ses som en börda, som måste hanteras på något sätt vare 

sig de kan eller vill, vilket kan leda till att socialarbetaren distanserar sig känslomässigt (jfr 

Kohli 2007). Intervjupersonen i ovanstående citat menar att hon ger stöd genom att lyssna 

men att hon inte behöver hantera historien. En annan intervjuperson berättar att han ibland blir 

chockad av att höra ungdomarnas berättelser om hur svårt de har haft det. För att kunna möta 

detta menar intervjupersonen att det är viktigt med kunskap om vad barnen har gått igenom så 

att man är observant när man jobbar och visar sin mänskliga sida för att de ska känna att 

personalen bryr sig. 

 
Och sen kan man bli väldigt berörd av deras berättelser och hur livet ser ut just nu. Och 
det kan vara alldeles hjärtskärande. Där får man också ha någon slags av och på knapp. 

 

Med ovanstående citat förklarar en intervjuperson hur hon hanterar sina känslor gentemot 

ungdomarnas situation. En sådan situation, som är svår, är när ungdomar som fått avslag på 

sin asylansökan ibland försvinner från boendet. Intervjupersonen berättar att hon oroar sig för 

ungdomen samtidigt som hon tänker att hon, ur ungdomens perspektiv, har en väldigt liten 

roll i hans liv. Hon förklarar det med nedanstående citat. 

 

De har gjort en hel flykt hit som jag inte ens visste om när jag träffade dem. Oavsett vad 
jag gör så händer detta och det finns inget man kan göra åt det. 

 

Ytterligare en intervjuperson berättar hur hon hanterar den känslomässiga aspekten av arbetet 

när hon följer med en ungdom till lasarettet. 
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Jag är med och när läkarna pratar och förklarar så försöker jag vara observant. Förstår han 
vad läkarna säger, nä nu får ni förklara så att pojken förstår. Att vara den här länken 
emellan. 

 

Intervjupersonen hanterar här situationen genom att vara närvarande, men som hon beskriver 

det, utan en mammas oro. På så sätt förhåller hon sig professionellt i relationen till ungdomen. 

Intervjupersonen har genom interaktion med ungdomen hittat ett sätt att förhålla sig till 

yrkesrollens känslomässiga sida. Hon har i tanken separerat på oroskänslor och kan därför 

vara närvarande och aktiv i situationen för att ungdomen ska känna sig trygg och få förståelse 

för det som sker. 

Intervjupersonerna beskriver att deras arbete till stor del handlar om att bygga relationer och 

skapa tillit och förtroende. I denna process får personalen hantera existentiella frågor och ta 

del av ungdomarnas i många fall svåra historier. Att hantera allt det här ställer krav på närhet 

samtidigt som det finns behov av distans, vilket kan handla om att inta en professionell 

hållning. Flera av intervjupersonerna definierar situationer att vara professionell som att hålla 

distansen. Ett exempel på en motsatt definition ger en intervjuperson när han beskriver sin 

relation med ungdomarna. Han träffar ungdomarna både på arbetstid men även på fritiden och 

anser sig inte ha några problem med detta. 

 
Jag har fått tips och sådär, att man ska försöka skilja på arbete och fritid.  Man ska få sin 
egen tid. Men jag har än så länge inte känt att det har stoppat eller hindrat mig. 

 

Jag försöker vara tillgänglig och visa att jag är där, att man inte gömmer sig på kontoret 
och sitter och surfar på datorn till exempel. För då blir det lätt det här, personalen är Dom 
och killarna är Vi, likaså med personalen att det är Vi och killarna Dom. Man suddar ut 
Vi och Dom tänket då, att alla blir VI istället. 

 

Hans definition av att vara professionell handlar också om att ha distans men själv definierar 

han sig inte som professionell i den bemärkelsen. Han vill istället skapa närhet och 

gemenskap så som i en familj genom att sudda ut gränserna mellan personalen och 

ungdomarna. Symbolen professionell kan utifrån intervjupersonernas berättelser se väldigt 

olika ut, men samtliga handlar om att hålla distans. 

 

Att skapa ett hem  
Som introduktion till anställningen på HVB för ensamkommande barn fick två av våra 

intervjupersoner rådet att tänka på hur de gör hemma med sina egna barn, i arbetet med 

ungdomarna på boendet.  
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När jag var på anställningsintervjun så sa de till mig att man skulle tänka hur gör man 
med sina egna barn. Ja jag har småbarn alltså, då har man regler. Jag håller stenhårt på 
mina regler hemma, så jag är ju ganska hård här med. 

 

Här ger intervjupersonerna uttryck för hur de ser på arbetssituationen utifrån sin definition av 

symbolen hem. I symbolen hem finns flera faktorer som kan skilja sig åt så som till exempel 

förhållandet till regler. 

 
Vad är ett hem? Vi tre har ju säkert vuxit upp i olika förhållanden och inom olika ramar 
och sådär. Det är där man på nått vis måste enas också inom den här ramen, vad är okej? 
Hemma hos mig var det kanske okej att sitta på golvet och käka, men i en annan familj 
får man äta i soffan och i en annan familj får man äta vid köksbordet. Då är frågan ska vi 
acceptera allt det? 
 

Ordet hem som symbol kan, som i citatet ovan, ha olika betydelser. Det är inte heller givet att 

vare sig personalen eller ungdomarna ser HVB som ett hem.  

 
Och jag har svårt att se att de ser detta som sitt hem. Men sen gör man sånt som man gör 
hemma och de kan ta mat alltså det har sånt tillgängligt så att det är inte så men jag vet 
inte. Jag har faktiskt inte pratat med dem om det. 

 
Jag kan känna att de inte är här så jätte länge heller. Det känns mer som en 
mellanlandning för dem. Jag tror att de ser att när de sedan hamnar i utslussningen, det är 
där de ser som sitt hem. 

 

I nedanstående citat ges ett annat svar på hur man förhåller sig till att det är ett hem för 

ungdomarna samtidigt som det är personalens arbetsplats. 

Det låter så himla skiljt på hem och arbetsplats men jag tror de orden ligger väldigt nära 
varandra här. Det känns det som i alla fall. 

 

Det är som ett hem för mig med nästan. Visst man har ju sina arbetssysslor men de är inte värre 
än de man har hemma. Det är en bostad som ska skötas om och de bor ju här och ska få hjälpa 
till. Jag brukar resonera som jag gör med mina egna barn därhemma, man hjälps åt. 
 

De intervjupersoner som såg boendet som ett hem för ungdomarna definierade också sin 

yrkesroll utifrån relationen med ungdomarna. De intervjupersoner som inte delade tanken om 

boendet som ett hem var istället mer inriktade på sin yrkesroll gentemot kolleger och ledning. 

Därmed kan vi se att personalens tolkning av symbolen hem påverkar deras arbetssituation 

och även relationen till ungdomarna. 

Ett exempel på olikheter i familjer utifrån en kulturell aspekt ger en intervjuperson när hon 

berättar att en ungdom förklarade att när han kommer hem till sina vänner i hemlandet kan 
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han bara ta för sig som om han vore i sitt eget hem. ”Mitt hem är ditt hem”, vilket gjorde att 

han och andra ungdomar kände att det var okej att gå in i personalens kylskåp och ta för sig.  

 

Hej! Sedan går de raka vägen till kylskåpet, tar något av det som ligger där och tycker det 
är helt självklart. För mig är det inte självklart. 

 

Symboler är inte bara ord utan även handlingar, som alla i en given situation har samma 

kollektiva mening. I citatet ovan kan vi se att ordet hem som symbol inte har samma betydelse 

för ungdomar som för personal, utan de måste i interaktionen med varandra omdefiniera 

betydelsen av symbolen hem. Pojken, som omnämns i citatet, gör ett hem genom sin handling 

när han bjuder sig själv på mat ur personalens kylskåp. För att ungdomar och personal ska 

kunna närma sig varandra måste de ha en förståelse för varandras olika sätt att se på samma 

symbol.  

 
Dom har en annan bakgrund. Många umgås mycket mer. När man ska laga mat vet man 
aldrig riktigt hur många som kommer. 

 

Ett annat exempel på hur den sociala interaktionen i hemmen skiljer sig åt handlar om att det 

kulturellt skiljer sig åt när det gäller den sociala samvaron. Citatet ovan är ett exempel på hur 

personalen tar hänsyn till ungdomens kulturella identitet i vardagen, vilket också belyses i 

Kohlis (2006, 2007) studie där en viktig del i arbetet är att socialarbetare integrerar barnen i 

den nya kulturen med hjälp av barnens hemkultur. Att äta middag är också en symbol för 

social samvaro i hemmet som skiljer sig åt kulturellt. Ovanstående intervjupersons arbetsplats 

har tagit fasta på den sociala aspekten i ungdomarnas kultur trots att boendet drivs i 

kommunal regi med begränsade resurser.   

 

Jag har en kille som tycker det är jättejobbigt att sova på sitt rum själv, för han vill hellre 
gå till en kompis och sova. Jag har aldrig sovit själv säger han, inte ens på flykten har jag 
sovit själv för då letar man reda på flera stycken och sover ihop. 

 

Även att sova kan innebära en skillnad i symbolvärde eftersom personalen och ungdomarna 

har olika definition på hur och vart man sover. På HVB ska ungdomarna placeras i eget rum 

trots att många är vana att sova tillsammans med andra och kanske aldrig har sovit själva 

tidigare. 
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Hemmets regler 
I ett hem finns det regler och regler finns även på HVB för ensamkommande barn. Hur vi 

förhåller oss till regler är också olika.  När det gäller regler på boendet så berättar en 

intervjuperson att hon känner sig maktlös eftersom hennes chefer satt upp regler som hon inte 

riktigt kan stå bakom. Hon upplever att alla dessa regler leder till dagliga konfrontationer med 

ungdomarna på boendet. Intervjupersonen ger ett exempel på en situation i boendet där hon 

själv hade hanterat situationen annorlunda om det hade gällt hennes egna barn. Situationen 

som uppstod rörde huruvida ungdomarna kunde få ta med sig X-box från boendet till en 

kompis när det var strömavbrott. Reglerna var att ingen fick föra ut egendom från boendet och 

intervjupersonen kände sig tvungen att hålla på reglerna.  

 

Vilka var det som fick ta det? Det var vi. Ni är dumma i huvudet och då åker en stol. Då 
försöker man förklara, snälla lilla vännen nu är det så här att vi har regler, det är vår 
arbetsplats och vi har regler. 

 

Ett annat sätt att förhålla sig till regler kan vara att inte fästa sig vid reglerna utan hitta vägar 

för att hantera dem så att de lättare går att anpassa till relationen med ungdomarna. Ett 

exempel på detta ger en intervjuperson som berättar hur han förhåller sig till regler. Han anser 

inte att det är mer regler än i ett vanligt hushåll och de regler han känner sätter upp hinder i 

arbetet med ungdomarna försöker han kringgå i sitt mål att lösa situationer. 

 
Jag brukar försöka tänka att vad hade jag gjort om det hade varit mina egna barn. Varför 
ska inte dem också kunna få hjälp? 

 

Den första intervjupersonen upplever och definierar situationen att förhålla sig till boendets 

regler som svår och att reglerna leder till många konflikter med ungdomarna. Den andra 

intervjupersonen definierar inte reglerna som ett hinder och därav agerar han på ett 

problemlösande sätt och upplever inte regler som konfliktskapande. Intervjupersonerna har 

två olika sätt att förhålla sig till regler, det blir ett dilemma för den ena intervjupersonen att å 

ena sidan arbeta utifrån hur hon skulle gjort hemma hos sig och å andra sidan arbeta utifrån 

regler hon inte har satt själv. På HVB har regler och ramar för verksamheten satts upp av 

ledningen, delvis efter socialstyrelsens riktlinjer för HVB, vilket gör att personalen ska arbeta 

utifrån regler som de inte själva alltid står bakom. Av dessa två intervjupersoners olika 

definition på regler inom hemmet kan vi se en koppling till hur han eller hon agerar och 

reagerar i mötet med ungdomarna. Konflikter leder delvis till en distansering och ett 
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tydliggörande av vem som bestämmer. Ett lösningsfokuserat förhållningssätt till regler leder 

till samarbete och närhet. Att vid en anställning få rådet att göra som man gör med sina egna 

barn, i sitt eget hem, blir väldigt diffust.  

 

Att socialisera 
I flera av intervjupersonernas berättelser verkar det vara ett naturligt inslag på HVB för 

ensamkommande barn att ungdomar slår sönder saker som tallrikar, glas och fönster och att 

de kastar stolar och annat när de blir arga. En av intervjupersonerna säger att hon tror det 

bottnar i händelser från hemlandet och att det är speciellt svårt för de ungdomar som inte har 

kontakt med sin familj. Att det förekommer mycket frustration bland ungdomarna är en annan 

orsak till sönderslagningar enligt intervjupersonerna. Några uttrycker att det är svårt att 

hantera våld och hotfulla situationer och avsaknaden av kunskap i att hantera ilska är något 

som Norström och Gustafsson (2010) definierar som ett problem i HVB för ensamkommande 

barn. 

 
Det är när de slår sönder, då blir man lite frustrerad för det är mycket sönderslagningar. 
Ilska för att de inte får som dem vill, ja då skickar man en stol genom fönstret. Det är så 
det är. 

 

Hur hanterar då personalen situationen när ungdomar slår sönder saker? Tre intervjupersoner 

berättar att ungdomarnas handlande bör få konsekvenser, något som inte alltid är fallet. En 

intervjuperson menar att konsekvenser inte behöver handla om att bestraffa, istället handlar 

det om att ungdomen ska känna att han har ett värde och att hans handlingar betyder något 

gentemot andra. Enligt intervjupersonen arbetar boendet inte med konsekvenser utan ser mer 

till ungdomarnas utsatta situation. 

 

Man kan sympatisera och förstå, men att tycka synd om dem då hjälper man dem aldrig. 
Man kan tycka att dem har det så jobbigt med det här och då måste vi ju göra det här åt 
dem. 
 

I ett boende arbetar personalen aktivt med att motverka en trend hos ungdomarna att slå 

sönder saker för att få som de vill. En intervjuperson beskriver hur hon efter händelser med 

sönderslagningar försöker samtala med ungdomen om varför situationen uppstod och förklara 

för honom att det inte är acceptabelt. 
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Det har blivit så hos oss, att slår jag sönder något så får jag. Det är det vi håller på att 
jobba mycket med, att nej skickar du din dator i väggen så får du faktiskt ta det. Du får 
inte en ny bara för det. 
 

Inom symbolisk interaktionism befinner sig människan i en värld som är socialt konstruerad. 

Allteftersom lär sig människan betydelsen hos olika symboler och olika objekt. Samtidigt som 

hon lär sig att handla och agera utifrån sina egna behov. I individens strävan efter ett gott liv 

är andra människor och ting resurser för att tillgodose dessa behov. Att få ut sin frustration 

över sin situation genom att förstöra saker tolkar vi som ett sätt att agera, där personalen och 

saker blir redskap för de egna behoven. Det handlar om en lärprocess där handling leder till 

konsekvens. Eftersom ungdomen i interaktionen med personalen agerar aggressivt måste 

personalen reagera. Då sakerna som ungdomarna förstör ersätts utan att ungdomen får känna 

av konsekvenser, lär sig ungdomen att saker och ting inte har något värde och då har de inte 

samma symbolvärde för ungdomarna som för personalen. En intervjuperson går steget längre 

och menar på att ungdomarna själva tappar sitt värde då deras agerande inte får några 

konsekvenser. Att inte kunna sätta ord på sina känslor och tankar gentemot människor i sin 

omgivning leder till frustration och ilska. Eftersom ungdomarna har ett begränsat ordförråd på 

svenska tar de till en symbol genom att slå sönder saker. Symbolen här är handlingen att 

förstöra.  

 

Några intervjupersoner nämnde att ungdomarna slår sönder saker om de inte får som de vill 

och en viktig aspekt kring den här problematiken ger en intervjuperson som berättar att många 

av ungdomarna har svårt att anpassa sig till boendets regler. De har en brokig bakgrund och är 

vana att klara sig själva. 

 
Har man varit på flykt sedan man var tolv och bott i Grekland i många år och klarat sig 
själv, då tycker man det är jätte löjligt när jag säger att man ska vara hemma vid elva och 
gå och lägga sig. De är vana att klara sig själva efter så pass många år och många av dem 
har levt tuffa liv. 

 

Precis som Gustafsson, Fioretos och Norström (2012) har påvisat i sin studie kan också våra 

intervjupersoner bekräfta att det finns en problematik kring social ålder när det gäller 

omvårdnaden av ensamkommande barn vid HVB.  Intervjupersonen i citatet ovan berättar att 

boendet försöker anpassa arbetet kring ungdomarna men att det också måste finnas en struktur 

i verksamheten eftersom personalen har ett ansvar för ungdomarna. 
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I vår studie har det inte framkommit några diskussioner om ungdomarnas egentliga ålder som 

ett problem, vilket till exempel Kohli (2006) ser i sin studie. Däremot påpekar flertalet av 

intervjupersonerna betydelsen av att se ungdomarnas sociala ålder för att på bästa sätt kunna 

hjälpa och möta dem (jfr Gustafsson och Norström 2012). En intervjuperson anser att boendet 

jobbar för lite med ungdomarnas självständighet och menar att personalen tar bort en viktig 

del av ungdomarnas livserfarenhet. 

 

Många av dem har varit familjeförsörjare sedan 12 års ålder hemma och haft en mamma 
och syskon att ta hand om. Man tar ifrån dem någonting de redan kan, det är bekvämt och 
de faller lätt in i det. 

 

Vidare berättar en annan intervjuperson att personalens syfte inte är att uppfostra utan att visa 

möjliga vägar i livet och försöka göra deras liv lite bättre. 

 

De är nästan halvvuxna människor och några av dem har jobbat i nästan hela livet. Och 
dem är inga barn så att säga. 

 

Intervjupersonen berättar att han försöker se ungdomarna där de befinner sig och för att det 

ska finnas en förståelse för ungdomens mående och situation. Det kan finnas flera orsaker till 

att en ungdom inte vill gå till skolan och intervjupersonen menar att genom samarbete med 

skolan kan skolgången för den enskilde ungdomen anpassas. Resultatet kan bli att ungdomen 

får möjlighet till hemundervisning. Intervjupersonen ovan visar sig väl införstådd med denna 

problematik och ser möjligheter till individuellt utformade studier. Vare sig ungdomen är 

analfabet eller en femtonårig blivande universitetsstudent (jfr Gustafsson, Fioretos & 

Norström 2012). 

 

Ungdomarna definieras utifrån lagar i Sverige som barn och utsatta barn. Det ska tas om hand 

och behöver vård och omsorg. Ungdomarna själva har levt ett långt liv trots unga år och 

definierar inte sig själva som barn, det är därför inte svårt att förstå att de inte vill följa dem 

regler som är uppsatta i boendet. Interaktionen mellan människor leder till en ständigt 

pågående omdefiniering av situationen. Om omgivningen definierar en person som ett barn så 

ser den personen sig som ett barn till slut och agerar därefter. 
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Integration 
Precis som tidigare påpekats är kulturskillnader något som personalen måste hantera i sitt 

arbete. Flera intervjupersoner anser att ett syfte med yrkesrollen är att vara en vägledare och 

integrera ungdomarna i det svenska samhället. 

 

Det är en del av det som är viktigt i det här jobbet, att förmedla den informella kunskapen 
om att i Sverige gör många människor så här och så här. Du gör hur du vill men du ska 
veta att folk kan se på dig på det här sättet om du gör så. 

 

När det gäller att anpassa sig till den svenska kulturen menar flera intervjupersoner att det 

främst handlar om att medvetandegöra ungdomarna om att deras sätt att göra vissa saker 

skiljer sig åt från hur svenska ungdomar gör. Ett exempel är att en del ensamkommande barn 

är vana att äta med händerna och att det inte handlar om att ändra på deras sätt att äta utan att 

de ska förstå hur deras svenska klasskamrater kan tolka detta. En annan tanke som förmedlas 

av en intervjuperson med utländsk bakgrund är att det här med integration in det svenska 

samhället och den svenska kulturen går lite väl snabbt fram. Det är väldigt många nya 

människor som ungdomen möter under en kort period, såsom till exempel boendepersonal, 

socialtjänst, god man och Migrationsverket. Intervjupersonen menar att det borde finnas en 

större förståelse för ungdomarnas kultur genom att skapa en balans mellan det svenska 

samhället och ungdomarnas kultur. Detta är en tanke som även återkommer i Kohlis (2006, 

2007) studie som påvisar vikten av att utgå från barnens hemkultur under 

integrationsprocessen in i den nya kulturen. Vidare påpekar två intervjupersoner att 

ungdomarnas nätverk är viktigt. Deras erfarenhet är att de ungdomar som har bra kontakt med 

sin familj har lättare att vara aktiva och lära sig saker. Även Hessle (2009) belyser i sin studie 

vikten av anknytningen till nätverk för en lyckad integrering i det svenska samhället. 

 

Utifrån symbolisk interaktionism kan vi se att det intervjupersonerna pratar om är den 

socialiseringsprocess som ungdomarna hamnar i när de integreras i Sverige. Som en 

intervjuperson säger ”De kommer från en helt annan värld” och ska under en kort period 

förstå situationen och samhället de befinner sig i. För att socialiseras in i det svenska 

samhället måste ungdomarna och personalen först ha liknande definition av situationen, vilket 

sker genom interaktion med personal, ungdomar på boendet samt det övriga samhället. Det är 

utifrån den här tanken som flera av intervjupersonerna arbetar med integrationen. En 

intervjuperson definierar situationen annorlunda. Han ser att processen i interaktionen med 
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det nya samhället går för snabbt för ungdomarna och vill öka förståelsen för ungdomarnas 

kultur. Det tar tid att omdefiniera de symboler man har med sig från hemlandet och för att 

underlätta den här processen behöver även boendepersonal och övriga samhällsinstanser 

definiera situationen utifrån ungdomarnas perspektiv. Personalen behöver förstå hur 

ungdomen definierar symboler samtidigt som ungdomen lär sig personalens definition. 

 

Roller och förhållningssätt 
Med hjälp av symbolisk interaktionism har vi visat hur intervjupersonernas yrkesroll skapas 

och återskapas genom interaktionen med ungdomarna inom ramen för verksamheten HVB. 

Att bygga relationer, skapa ett hem med fostran och regler, samt arbetet med integration har 

visat sig vara centrala delar i skapandet av en yrkesroll. Intervjupersonernas yrkesidentitet 

omdefinieras ständigt beroende på situation och sammanhang. Ålder och kön påverkar hur 

intervjupersonerna beskriver sin roll gentemot ungdomarna. De manliga intervjupersonerna 

använder begrepp som vän eller kompis och förebild för att beskriva sin roll, medan äldre 

kvinnor beskriver sin roll som en mamma eller moster. En av de yngre kvinnorna nämnde att 

hon antog rollen som storasyster. 

 

I studien visade det sig vara de unga kvinnorna som var angelägna om att sätta gränser för 

relationen till ungdomarna. Två unga kvinnor uttryckte att det finns problem i deras yrkesroll 

utifrån det faktum att de är unga kvinnor. Intervjupersonerna pratar här om kvinnorollen ur ett 

kulturellt perspektiv. De menar att den innebörd av att vara kvinna, som de själva identifierar 

sig med, inte överensstämmer med flertalet av ungdomarnas syn på symbolen kvinna.  Detta 

leder till att de unga kvinnorna i studien definierar sin yrkesroll så att de måste skilja på sin 

yrkesidentitet och sitt privata jag och skapa tydligare gränser.  

En av de unga kvinnliga intervjupersonerna ansåg det vara viktigt att vara professionell i sin 

relation till ungdomarna på boendet genom att göra en skillnad mellan personligt och privat 

när hon bygger upp sin relation. Hon påpekar att gränsen kan vara hårfin och menar att man 

kan visa på sin mänskliga sida genom att förklara något privat på ett ytligt plan utan att bli för 

privat genom att gå in i detaljer. Hon var till exempel mycket mån om att inte tala om var hon 

bor för ungdomarna. En annan ung kvinna förklarar att hon anser att man bör ha klara och 

tydliga gränser för när engagemanget för ungdomarna slutar. 
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Jag vill tänka att jag gör allting för att hjälpa de här killarna på arbetstid. Men ska inte 
göra det utöver och överhuvudtaget inte ha kontakt med dem utöver, men självklart 
träffar jag dem på stan så hälsar jag och pratar. 

 

Varför det är de unga kvinnorna som är noggrannast med gränsdragningen mellan 

yrkesidentitet och det privata jaget får en förklaring när unga kvinnliga intervjupersoner 

berättar om sin yrkesroll utifrån att det faktum att de är just kvinnor. Som ung kvinna berättar 

en intervjuperson hur svårt det är att vara personal med auktoritet i förhållande till ungdomar 

som i vissa fall kanske inte är så mycket yngre än hon själv. 

 
Om man ponerar att de här killarna ibland är äldre än vad som står på pappret så kanske 
vi nästan är lika gamla, och så kommer jag till honom och säger vad som är okej och inte. 
Och det blir helt otänkbart, det går ju inte. Man förstår grejen men det är svårt. 

 

En annan av de unga kvinnorna uttryckte att det var en viktig del i integrationen att visa hur 

hon som svensk kvinna är aktiv i samhället och beskrev hur förvånad en ungdom kunde bli 

när hon skulle köra bil, men samtidigt kände hon att egenskapen att vara kvinna var en 

svårighet i vissa situationer på boendet. 

 
Det är inte bara roligt att vara kvinna om jag säger så. Det finns väldigt många som 
uttrycker sitt missnöje, när man är missnöjd med något så är det, hos oss är det så i alla 
fall, det finns en sån liten trend, en kultur som är lite tråkig. När man mår dåligt kan man 
få för sig att man inte pratar med kvinnor, man hälsar inte på dem, man tittar inte på dem. 
 

I det här fallet kände intervjupersonen att hon hade stöd i personalgruppen för att hantera detta 

men påpekade att hon inte riktigt kände samma stöd från ledningen. En annan kvinnlig 

intervjuperson kände sig utsatt både av ungdomarna och manliga kolleger som hade samma 

kulturella bakgrund som ungdomarna på boendet. Hon tyckte inte heller att hon kunde prata 

med ledningen om detta.  

 
Det kan komma sådana gliringar när man ska städa. Där står hon, där hon hör hemma. 
Och det kan vara ett skämt som man kör med, men ja, jätteroligt att skämta. Men då står 
killarna runt omkring och kanske inte förstår att det är ett skämt och tänker, precis hon 
hör hemma där, hon är tjej och hon ska ju laga mat, var i köket och städa. Det är mycket 
sådant. 

 

Utifrån symbolisk interaktionism har ungdomarna en bild av symbolen kvinna och vad det 

innebär att vara kvinna som avviker från den symbol som de unga kvinnorna identifierar sig 

med. I de fall som den övriga personalen har samma tolkning av symbolen kvinna som 
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ungdomarna, måste de unga kvinnorna hitta ett förhållningssätt till detta. Arbetet för de unga 

kvinnorna innebär utöver de ålagda arbetsuppgifterna även att lyfta vad symbolen kvinna står 

för i det svenska samhället. Utifrån symbolisk interaktionism sker det en omförhandling av 

den personliga identiteten som kvinna, både genom interaktionen med ungdomar, kolleger 

och ledning men även genom att de unga kvinnorna för en inre dialog med sig själva. Även 

äldre kvinnliga intervjupersonerna gav uttryck för att det fanns en svårighet i 

relationsskapandet med ungdomarna för unga kvinnor. Denna svårighet i relationen kände 

dock inte de äldre kvinnorna av. 

 

Jag kan krama om dem. Det är svårare för en yngre tjej. Det kan lätt misstolkas. 
 

Kram som symbol innehar olika betydelse utifrån ålder och kön. När man kommer upp i en 

ålder då man kan ses som en mamma eller moster för ungdomarna på HVB för 

ensamkommande barn definieras inte heller symbolen kram som något sexuellt utan mer en 

trygg beröring. Som ung kvinna i relation till ungdomarna på boendet kan symbolen kram i 

många fall få en annan innebörd. Roller och förhållningssätt skapas i interaktionen mellan 

personal och ungdom utifrån symboler som till exempel vuxen, svensk, kvinna i relation till 

symboler som barn, utländsk och pojke. Dessutom befinner sig de unga kvinnorna i studien på 

arbetsplatser där fler män än kvinnor arbetar.  

 

Stöd i yrkesrollen 
Några av intervjupersonerna upplever att de har bra stöd från både kolleger och ledning. De 

uppger att cheferna inte är långt borta och att de, om behovet skulle finnas, kan påverka sitt 

arbete. En av intervjupersonerna berättar att chefen kommer direkt när det hänt något på 

boendet så att hon och hennes kollegor får möjlighet att ventilera situationen. Hon berättar 

vidare att efter varje arbetspass samlar personalen ihop sig och pratar om dagens händelser. 

En annan intervjuperson berättar om avsaknaden på feedback från sina kollegor i och med att 

det ofta förekom ensamarbete i hennes fall. Hon menar på att det är svårt att se sin egen 

utveckling i arbetet. Om hon känner att något behöver ventileras så får hon antingen tänka på 

det själv eller diskutera med någon som inte var med i situationen. Hon upplever att ledningen 

inte lyssnar angående problemet med att arbeta ensam. 

 

Jag menar inte att det behöver vara stora konflikter. Det är konflikter här hela tiden. Man 
ställs till svars, varför gör du så här? Du får sätta dig i försvarsställning hela tiden känner 
jag. 
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Ovanstående citat kommer från en intervjuperson som varken kände stöd från ledning eller 

kolleger på ett boende som inte heller hade regelbundna personalmöten eller handledning. 

Hon ansåg inte heller att chefen var tillgänglig. Hon ville gärna ha fler personalmöten men 

kände inte att hon kunde påverka sitt arbete och gick därför inte till chefen med sina idéer och 

tankar. En bra ledning är oerhört viktigt enligt Dybdahl, Borchgrevink & Aandal-Herseth 

(2010) som i sin studie visar att arbetet med asylsökande barn är ett påfrestande arbete och för 

att kunna hantera konflikter på ett bra sätt krävs det även att arbetskollegor sinsemellan stöttar 

varandra. Ledningen ska ge medarbetarna möjlighet att påverka och känna delaktighet i 

arbetet. En konsekvens av att personal känner en avsaknad av stöd från ledningen kan, som 

Heron och Chakrabarti (2003) påvisar i sin studie, på sikt leda till att engagemanget gentemot 

barnen på boendet avtar. 

 

Utifrån symbolisk interaktionism kan vi se att det finns ett behov av att inom arbetsgruppen 

utarbeta en gemensam definition av situationen på boendet. Det som är ett problem för en 

individ får även konsekvenser för övrig personal och ungdomar, vilket kan leda till 

personalomsättning eller ett mindre engagemang för de boende. Vi tolkar utifrån 

intervjupersonernas berättelser om sitt arbete att ledningen har en betydande roll. Det är något 

som även har visat sig i tidigare studier där Heron och Chakrabarti (2010) menar att stöd och 

återkoppling från ledningen är viktigt för att personalen ska kunna skapa en trygg och 

omvårdande miljö. Det är viktigt att synliggöra allas definitioner av situationen på boendet för 

att kunna se lösningar och nå samma mål.  

 

Avslutande diskussion 
Med symbolisk interaktionism som teori har vi analyserat hur intervjupersonerna definierar 

och omdefinierar sin yrkesroll utifrån relationerna på boendet. I resultatet framkommer att de 

intervjupersoner som såg boendet som ett hem för ungdomarna också definierade sin yrkesroll 

främst utifrån relationen till ungdomarna. De som inte såg boendet som ett hem var mer 

inriktade på sin yrkesroll gentemot kolleger och ledning.  I vårt resultat kan vi även se att 

yrkesrollens huvudsakliga syfte, utifrån intervjupersonernas berättelser, handlar om att bygga 

upp en nära relation till ungdomarna vilket innebär att personalen ibland får hantera 

känslomässigt svåra situationer. Detta ställer krav på en förmåga till närhet från personalens 

sida samtidigt som det finns behov av att hålla distans. Det är där tanken om att vara 
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professionell kommer in i intervjupersonernas berättelser. Alla intervjupersoner definierar att 

vara professionell som att på olika sätt upprätthålla en känslomässig distans gentemot 

ungdomarna. Vi har även visat hur personalen i relationen till ungdomarna definierar sin roll 

utifrån de ensamkommande barnens juridiska ålder samtidigt som de är medvetna om barnens 

sociala ålder. Detta innebär att personalen får omdefiniera sin roll gentemot ungdomarna 

samtidigt som ungdomarna får omdefiniera sin egen identitet i relation till personalen och 

boendets regler. 

Särskilt de unga kvinnor vi har intervjuat utmärker sig i hur de definierar sin yrkesroll i 

interaktionen med ungdomarna utifrån kön, ålder och kultur. Att vara ung och kvinna är något 

som blir centralt i dessa intervjupersoners yrkesroll och är den främsta orsaken till att personal 

distanserar sig gentemot ungdomarna. Det är ett perspektiv som vi inte har träffat på i den 

tidigare forskningen. Det är först när de unga kvinnorna befinner sig på boendet, och 

interagerar med kolleger och ungdomar, som egenskapen att vara ung kvinna definieras och 

gör dem till representanter för svenska kvinnor och jämställdhet. Detta resultat, svårigheten 

att vara kvinna, vore en intressant aspekt att forska vidare om utifrån genusvetenskapliga 

perspektiv. En fråga är då om det ska ingå i yrkesrollen att vara en representant för den 

svenska kvinnorollen eller om detta projekt framkallas genom avsaknaden av stöd från 

kolleger och ledning? 

Ytterligare en intressant aspekt, som knyter an till integrationsforskning är hur 

intervjupersonerna berättar att ett av uppdragen i arbetet är att aktivt arbeta med integration. I 

resultatet ser vi två olika ingångar till hur personalen förhåller sig till integration. Det finns en 

ambition att vilja integrera ungdomarna till självständiga samhällsmedborgare genom att ta 

vara på ungdomarnas inneboende kapacitet utifrån deras sociala ålder. Samtidigt upplever 

dessa intervjupersoner att de känner sig förhindrade att fullt ut arbeta med att självständiggöra 

ungdomarna på grund av att de är hindrade att utfärda konsekvenser på boendena. Den andra 

ingången handlar om att ungdomarna ska integreras i svenska samhället vilket sker genom att 

personalen medvetandegör dem på svenska symbolers innebörd, med betoning på att 

ungdomarna ska bli ”svenska”. Eftersom det är omöjligt att veta om ungdomarna kommer att 

stanna i Sverige på lång sikt och i synnerhet eftersom några av de intervjuade arbetar med 

ungdomar som fortfarande är asylsökande bör fokus ligga på att hjälpa ungdomarna utvecklas 

till självständiga samhällsmedborgare snarare än att integrera dem i det svenska samhället. 

Syftet med integration blir då att ungdomarna ska klara sig oavsett vart i världen de bosätter 

sig. 
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En annan viktig och intressant fråga som vi blivit uppmärksammade på av en intervjuperson 

är att hon observerat att det förekommer missbruksproblematik bland de ensamkommande 

barnen. Utifrån vår förförståelse har vi förstått att detta inte är helt ovanligt och kan vara svårt 

att hantera om det saknas kunskap om missbruksproblematik bland personalen. Vi har inte 

heller sett problematiken missbruk i tidigare forskning som vi tagit del av. Det vore önskvärt 

med en uppföljande studie om hur vanligt det är och hur boendena hanterar detta. 

Vi kan konstatera utifrån resultatet av vår studie att arbetet som personal vid HVB för 

ensamkommande barn är ett krävande arbete. Personalen ska kunna klara allt från 

administrativt arbete, kontakter med myndigheter, vardagligt hushållsarbete till att hantera 

svåra känslomässiga levnadsberättelser. Därför är det viktigt att personalen ges möjlighet att 

föra en dialog med varandra om yrkets syfte för att hitta en gemensam definition av 

yrkesrollen och arbetssituationen på boendet. Eftersom personalen ofta arbetar på rullande 

schema finns det risk att några i personalgruppen aldrig träffas om personalmöten och 

handledning uteblir. Vi har av några intervjupersoner blivit uppmärksammade på att det på ett 

av boendena saknas både regelbundna personalmöten och extern handledning. Därav uteblir 

möjligheten till återkoppling och att hitta en gemensam definition av situationen för att på 

bästa sätt kunna hantera de problem och situationer som uppstår. Vi menar att det är 

avgörande att ha en ledning som är närvarande och medveten om hur yrkesrollen och 

personalens förhållningssätt formas i de interaktionsprocesser som pågår inom boendet 

gentemot både ungdomarna, kolleger och ledning.  

I denna studie har vi visat på de svårigheter och dilemman som finns i arbetet med de 

ensamkommande barnen. Med studien önskar vi bidra till utvecklingen av yrkesrollen där 

personalen kan lägga större fokus vid de ensamkommande barnens specifika situation och 

mindre på att definiera sin yrkesroll. Ett annat område som vi vill bidra till är att ledningen 

utifrån kunskap om hur yrkesroller definieras tar ett större ansvar för de interaktionsprocesser 

som pågår i boendet. 
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BILAGA 1 

Information till dig som arbetar med ensamkommande barn. 

Vi är socionomstuderande vid Linnéuniversitetet Växjö som i höst skriver vår 

examensuppsats. Vi är intresserade av arbetet med ensamkommande barn och vill gärna få 

möjligheten att intervju Dig. Syftet med vår studie är att förstå hur personal vid HVB för 

ensamkommande barn upplever sin yrkesroll. Dina erfarenheter är av stort värde eftersom 

personal som arbetar med ensamkommande barn sällan förekommer inom forskningen. Vi vill 

poängtera att Din medverkan möjliggör att vår uppsats blir färdig och att det betyder väldigt 

mycket för oss. 

Intervjun, som kommer att spelas in, beräknas ta ungefär en timme.  Vid intervjutillfället 

kommer vi först att gå igenom de forskningsetiska riktlinjerna. Intervjun är frivillig och du 

kan när som helst avstå från att svara på enstaka fråga eller att avbryta intervjun i sin helhet 

utan att förklara varför. Du är anonym i vår uppsats och det kommer inte framgå på vilket 

boende vi har varit. Inspelning och utskrift av intervjun kommer att hanteras med varsamhet 

och hållas i säkerhet så att ingen annan än vi, vår handledare och examinator har tillgång till 

materialet. Efter examination och publikation av uppsatsen kommer intervjumaterialet att 

förstöras. Materialet kommer inte heller användas till något annat än uppsatsarbetet.  

Vi avser att genomföra intervjun under vecka 48 och 49. Vi är medvetna om att du får 

informationen med kort varsel men hoppas att du har möjlighet att hjälpa oss genom att 

medverka i vår studie.  

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar  

Sara-Maria Salomonsson   Theresé Sjöstrand 
telefon    telefon 
e-post    e-post 
 
Handledares namn  

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

BILAGA 2 
 
Underlag för intervju 
 
 
Inledning 
 

• Hur kommer det sig att du började arbeta med ensamkommande barn? 
 

• Vad var det för kriterier som efterfrågades för anställningen? 
 

 

Hur definierar personalen sin yrkesroll 

 

• Beskriv din funktion som personal på boendet – Kan du beskriva syftet med din roll 
som personal. 
 

• Beskriv vilka personliga egenskaper och formell utbildning som du anser är lämplig 
för yrkesrollen. 

 

Hur hanterar personalen situationen att vara nära kontra professionell? 

 
• Hur skulle du beskriva relationen mellan dig som personal och barnen på boendet? 

 

• Kan du beskriva hur du bygger upp relationer och förtroende med ungdomarna? 

 – svårigheter och vad som underlättar. 

 

• Hur förhåller du dig till att det är ett hem? 

 
 


