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Förord 
Vi vill tacka alla våra intervjupersoner som inte bara gjort det möjligt för oss att genomföra 

detta arbete utan som även, med sina idéer om hur socialt arbete ska bedrivas och med sin fina 

inställning gentemot ungdomarna, bidragit som inspirationskällor och förebilder för oss i vårt 

framtida yrkesliv. Vi vill även tacka vår handledare Johan Cronehed som med ett stort 

engagemang väglett oss med goda råd och ett trevligt bemötande genom hela vår 

uppsatsskrivning. Tusen tack! 

 

Helsingborg, maj 2012 

Besnik Meziu & Sophie Ståhlnacke 
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Abstract 

Authors: Besnik Meziu & Sophie Ståhlnacke 

Title: We're personnel, but also their mother, father, sister or brother... 

Tutor: Johan Cronehed 

Assessor: Carina Tigervall 

 

The purpose of this study was to examine how personnel within an asylum accommodation 

for unaccompanied refugee children understood and looked at their own professional role, 

both in terms of professionalism and emotional commitment. To examine this, we have 

conducted individual interviews with nine people who work in two different asylum homes 

and we therefore used a qualitative approach. The results of our interviews revealed that 

personnel at various asylum accommodations defined, and looked upon, social work with 

unaccompanied refugee children in different ways, however the children’s’ life stories did 

affected and shaped the relationships between the children and personnel into difference 

perceived roles – buddy- and parental roles. In order to act professionally in this situation the 

importance of limiting the emotional involvement for the children but also being able to 

distinguish the feelings one indicate in its professional and private self was highlighted by the 

personnel. As a strategy for this the personnel had to switch roles in certain situations, going 

from more personal roles to acting as the professional perpetrator of social work. The 

professional role was described such as at that in certain cases could damage the relationship 

with the children but that it nevertheless was needed to identify oneself with not only because 

of the own notion of what a professional social work with unaccompanied children do but also 

to meet society's expectations of this role. 

 

Keywords: unaccompanied children, emotional commitment, professionalism, social work, 

roles. 
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1. Inledning 

1.1Problemformulering 
 

”Min pappa försvann, vi vet inte var han är. Och min bror dödades. Han var 

soldat. Då bestämde min mamma att jag skulle åka till Europa för att inte förlora 

en son till i kriget. Jag försöker vara glad och jag vill bara vara med glada 

människor, inte allvarliga. Men jag känner att jag behöver prata, för annars kanske 

mitt hjärta exploderar. Jag har svårt att sova och jag längtar till min familj och 

mina kompisar.” (Rädda barnen, 2004, s. 32). 

Forskningen kring barn på flykt är både inom den svenska och internationella 

forskningsarenan omfattande. Vad gäller de barn som flyr sitt hemland ensamma, utan 

vårdnadshavare, är forskningen däremot begränsad (Hessle, 2009). I Sverige har ett fåtal 

studier gjorts kring de ensamkommande barnen och deras levnadsvillkor. Detta trots att 

Migrationsverket sedan år 1988 registrerat de ensamkommande flyktingbarnen, och detta trots 

att antalet ensamkommande barn de senaste 15 åren ökat från 140 barn per år (1996) till hela 

1500 (2008). Resultatet från de få svenska vetenskapliga studierna som gjorts visar att de 

ensamkommande barnen är en psykosocialt utsatt grupp i jämförelse med de barn som 

kommer till Sverige tillsammans med sina familjer, samt att bemötandet i exillandet är av stor 

betydelse för barnens fortsatta välmående (ibid.).  

Ett barn som kommer till Sverige, efter att ha flytt sitt hemland ensam, blir vanligen placerad 

på ett asylboende för ensamkommande flyktingbarn, ett kollektivt boende för flyktingbarn i 

väntan på beslut från Migrationsverket. På asylboendet arbetar personal dygnet runt, vilket 

leder till att dessa blir några av de första personer som barnet möter och etablerar en 

regelbunden kontakt med i det nya landet. Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn är en 

speciell arbetssituation. Det skiljer sig från andra typer av socialt arbete med ungdomar i den 

bemärkelsen att de ungdomar som kommer till asylboendet direkt kommer från oroligheter 

och krig, ensamma till ett nytt land där de varken kan språket eller har ett socialt nätverk. För 

de barn som flyr sitt land ensamma blir personalgruppen på asylboendet, enligt Angel och 

Hjern (2004), en del av det nya sociala nätverket och vid rätt bemötande kan dessa komma att 

agera barnets ”psykologiska kryckor”, som till viss del kan kompensera barnets ensamhet och 
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avsaknad av familj (Angel & Hjern 2004). Mottagandet, och vistelsen på asylboendet, ställer 

därmed stora krav på personalen och kan vara direkt avgörande för barnets framtid.   

Det är framförallt detta som gör oss intresserade av att undersöka hur personalen på ett 

asylboende upplever sin yrkesroll. Hur är det att arbeta som personal på ett asylboende för 

ensamkommande flyktingbarn? Hur hanterar personalen ungdomarnas eventuella behov av 

trygghet och närhet av närstående vuxna kontra samhälliga förväntningar på ett professionellt 

förhållningssätt? Hur nära känslomässigt är det accepterat att komma ungdomarna? Vilka 

etiska dilemman kan personalen komma i kontakt med och vilka strategier används för att 

lösa dessa?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur yrkesverksamma på asylboende ser på sig själva 

och sin egen yrkesroll i sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn, både vad gäller det 

professionella förhållningssättet, det känslomässiga engagemanget i ungdomarna samt de 

omgivande förväntningarna. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

– Hur ser personalen på den egna yrkesrollen? 

– Kan yrkesrollens utformning komma att påverka relationen till ungdomarna?  

– Hur hanteras det eventuella känslomässiga engagemanget till ungdomarna? 

– Hur definieras ett professionellt förhållningssätt och hur påverkas detta av omgivningens 

förväntningar på personalens arbete?  

2. Bakgrund 

2.1 Permanent uppehållstillstånd (PUT) 

När ett barn förklaras som flykting eller bedöms gå under någon av grupperna alternativt 

skyddsbehövande eller övriga skyddsbehövande eller tycks ha synnerligen ömmande 

omständigheten, har de rätt att bli beviljade uppehållstillstånd i Sverige (Fälldin & Strand 

2010). Detta uppehållstillstånd, Permanent uppehållstillstånd, ger barnet rättighet att bo, 
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arbete och leva i Sverige under samma villkor som övriga svenska medborgare. Det är tillåtet 

för dessa barn att resa utomlands, under kravet att de har ett pass som är giltigt när de tänker 

åka tillbaka till Sverige (www.migrationsverket.se). 

2.2 Ensamkommande flyktingbarn 

Benämningen ensamkommande flyktingbarn har den senaste tiden blivit allt vanligare i 

Sverige trots att definitionen av begreppet fortfarande skilja sig beroende på vem som 

använder det. En arbetsgrupp inom FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) kom fram med en 

definition av begreppet:  

”Ett ensamkommande barn är en person under 18 år, såvida inte den lag som är 

tillämplig på barnet stadgar en tidigare myndighetsålder, som är åtskild från båda 

sina föräldrar och som inte tas om hand av någon annan vuxen person som enligt 

lag eller sedvana har sådant ansvar.” (www.regeringen.se). 

Dock har begreppet omarbetats och 2004 la en arbetsgrupp från regeringen fram en ny 

definition av begreppet, vilket Fälldin & Strand (2010) beskriver som: 

”Här avses personer som är under 18 år och som omfattas av lagen (1994:137) om 

mottagande av asylsökande med flera (LMA) och som när de kommer till Sverige 

är skilda från båda sina föräldrar eller motsvarande annan ansvarig vuxen som får 

anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten överges av och står 

utan sådan ställföreträdande.” (Fälldin & Strand, 2010, sid. 13). 

  

2.3 Att söka asyl 

Att söka asyl betyder att man lämnar sitt ursprungsland och kommer till ett annat land 

eftersom man anser sig behöva skydd på grund av olika omständigheter. De ensamkommande 

barn som är under 18 år och söker asyl i Sverige kan inte göra det på egen hand, utan får en 

god man som utses av kommunen. Den gode mannen ska sedan hjälpa barnen med deras 

asylsökan och företräda barnet i olika sammanhang, eftersom de inte har några 

vårdnadshavare som kan hjälpa dem med detta (www.migrationsverket.se). 

http://www.migrationsverket.se/
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2.4 Asylprocessen 

Efter att lagen om mottagande av asylsökande ändrades den 1 juli 2006, är det numera 

kommunerna som har ansvaret för att de ensamkommande flyktingbarnen har någonstans att 

bo när de kommer till Sverige (Fälldin & Strand 2010). Efter att barnet har kommit till 

Sverige och kontaktat Migrationsverket, skall det erbjudas ett tillfälligt boende (transitboende) 

i ankomstkommunen. Kort därpå, helst inom några dagar, ska barnet erbjudas att bo på ett 

gruppboende på anvisningskommunen, d.v.s. den kommun som slutit avtal med 

Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. I detta boende ska barnet 

kunna få en trygg och organiserad boendesituation i väntan på att Migrationsverket prövar 

deras beslut om asyl, men också för tiden därpå då barnet beviljas uppehållstillstånd. I dessa 

fall har Migrationsverket infört riktlinjer att barnet ska få ett första besked inom tre månader 

från det att ansökan först kommit in (ibid.). 

 

2.5 Asylboenden – Verksamhetsuppgifter för personal 

Enligt en verksamhetsbroschyr (2010) hämtad från ett av asylboendena handlar en stor del av 

arbetet om att skapa ett tryggt boende för ungdomarna i väntan på besked i asylärendet och 

utveckla dem till självständiga individer. Men fokus finns också på att jobba 

integrationsfokuserat där det handlar om att ordna skolgång, fritid och sjukvård i syfte att 

etablera ungdomarna i det svenska samhället. I det vardagliga arbetet ingår även att vägleda 

och stödja ungdomar i det praktiska arbetet i ett hushåll samt stödja deras skolgång genom 

läxläsning. Dessutom betonas vikten av att lära ungdomarna att visa hänsyn och respekt för 

varandra och andra, samt lära sig hantera de konflikter som ibland kan uppstå 

(Verksamhetsbroschyr, 2010). 

3. Tidigare forskning  

Som tidigare nämnts i det inledande kapitlet är forskningen kring de ensamkommande 

flyktingbarnen begränsad då dagens migrationsforskning domineras av studier kring barn som 

istället flyr sitt hemland tillsammans med sin familj. Dessa studier delas ofta in i tre delar; 

psykosociala studier, organisationsstudier och studier kring barns rättigheter. Majoriteten av 

de studier som gjorts kring de ensamkommande barnen fokuserar istället på faktorer som 
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trauma, stress och ohälsa och efterfrågar ofta forskning kring målgruppen i form 

uppföljningsstudier av de ensamkommande flyktingbarnen (Hessle 2009). Även om det har 

varit svårt att hitta relevant forskning kring de ensamkommande barnen och yrkesverksamma 

personal på asylboenden, kommer vi nedan presentera olika källor som vi hittat relevanta för 

vår uppsats. Detta urval består av en rapport från Rädda barnen, en bok skriven av Ulla Holm 

samt 3 vetenskapliga artiklar. 

3.1 Rädda barnen 

Rädda barnen (2005) kom strax efter uppkomsten av det första kommunstyrda asylboendet i 

Sverige ut med rapporten ”Att möta de ensamkommande barnen”. I rapporten följs de 

ensamkommande barnen placerade på asylboendet upp i syfte att undersöka om 

boendeformen var till fördel för deras välmående eller inte, samt om boendeformen kunde ses 

som en god ”modell” för framtida boenden. Efter utvärderingen konstaterade Rädda barnen 

att utformandet av asylboenden av kommunal regi är det mest optimala för målgruppen, då 

huvudansvaret i kommunal regi skulle ligga hos socialtjänsten (ibid.). Fram till 2006 bedrevs 

boenden för ensamkommande flyktingbarn av Migrationsverket, något som Rädda barnen 

menade vara högst olämpligt då personalen både hade en utredande roll och en 

omhändertagande. I utvärderingen av asylboendet konstaterades även att mottagandet i 

exillandet var av allra största vikt då barnen kommer dit helt utan socialt nätverk. Rapporten 

betonar att det sociala arbetet med denna målgrupp kräver en organisation med utformade 

pedagogiska modeller och psykosociala metoder samt personal med erfarenhet av att tidigare 

ha arbetat med barn i liknande situationer, samt ”ett höjt krismedvetande med kunskaper om 

krisers förlopp, traumans påverkan på ungdomar och sociala problem.” (Rädda barnen, 2004, 

sid. 52). 

3.2 Ravi Kohli  

I sin studie The comfort of strangers: social work practice with unaccompanied asylum-

seeking children and young people in the UK väljer Kohli (2006) att fokusera på det som 

fungerar i det sociala arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen, istället för att (liksom 

de tidigare gjorda studierna i Storbritannien) betona vad som brister. I intervjuerna med de 29 

socialarbetarna fick var och en berätta om en specifik ungdom som de mött i deras arbete och 

därefter blev de ombedda att fokusera på deras relation samt att berätta hur det var att arbeta 

med de ensamkommande flyktingbarn rent generellt. (Kohli 2006). Kohlis huvudsakliga 

resultat tyder på att ett känslomässigt engagemang är vad som definierade ett effektivt arbete 
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med de ensamkommande barnen och att socialarbetarna uppfattade att relationen med barnen 

blev mer avslappnad och förtroendefull först efter att socialarbetaren lämnat rollen som 

kontrollant (vakt) och istället gått över till rollen som hjälpare (beskyddare). Relationen 

grundar sig till största del i hur socialarbetaren bemöter ungdomen, och inte tvärtom. 

Socialarbetarna upplever vidare att de är verksamma inom tre områden; det praktiska arbetet 

(att stötta ungdomarna i deras vardagliga liv), anknytning och förståelse av ungdomens 

livssituation, samt sammanhållning. De ville med deras förhållningssätt och bemötande ge 

ungdomarna en bra erfarenhet av en myndighetsperson som faktiskt vill hjälpa dem (ibid.). 

3.3 Ulla Holm – professionellt förhållningssätt i socialt 

arbete 

I Holms (2009) bok ”Det räcker inte att vara snäll” presenteras två observationsstudier av 

läkare och behandlingshemsassistenter i vilka hon undersökt de svårigheter som 

professionella hjälpare kommer i kontakt med i deras arbete, samt vilka psykiska strategier de 

olika yrkesgrupperna använder sig av för att hantera dessa. Utöver Holms direkta 

observationer har enskilda intervjuer ägt rum med samtliga deltagare och därefter har det 

insamlade materialet kombinerats med psykodynamisk teori, affektteori och modern 

utvecklingspsykologi. Holm har med hjälp av sitt material redogjort för vilka faktorer som är 

av betydelse för att kunna definiera en professionell hjälpares förhållningssätt (Holm 2009). 

 

3.3.1 Professionell hållning  

Holm (2009) menar på att relationen hjälpare och klient/patient emellan präglas av olika 

aspekter av makt och beroende. Hjälparens förhållningssätt i denna relation kan ses som ett 

skydd för klienten, då hjälparen måste agera på ett visst sätt för att inte skada denna relation 

och den enskilde klienten/patienten – ett förhållningssätt som Holm väljer att kalla för 

professionell hållning (Holm 2009). Vidare definierar Holm professionell hållning som 

handlingar vilka tar hänsyn till klientens behov och känslor och inte de egna. Användandet av 

professionell hållning tvingar oss av den anledningen att agera på ett sätt som vi troligtvis inte 

skulle ha agerat i det privata livet då vi i vardagliga situationer ofta använder våra egna 

känslor, tankar och impulser som utgångspunkt i det egna agerandet. Av den anledningen 

menar Holm att professionell hållning kan liknas med föräldrarollen där vi också förväntas 

sätta andras behov framför våra egna (ibid.). 
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Holm (2009) problematiserar begreppet klientens behov och menar att det i yrkeslivet råder 

delade meningar om vad detta verkligen innebär. I sin studie menar Holm att det framför allt 

handlar om; Respekt, Att få ta del av hjälparens kunskap och erfarenhet och Ett personligt 

bemötande. Den professionella hållningen kräver även att man som socialarbetare accepterar 

att relationen till patienten/klienten inte är symmetrisk samt att man måste vara medveten om 

egna behov, känslor och impulser (Holm, 2009, sid. 55). Först efter att dessa krav är 

uppfyllda kan en ett agerande diskuteras som professionellt (ibid.). 

 

3.3.2 Övervägande professionell hållning kontra bristande 

professionell hållning  

Resultatet från Holms (2009) studie visar på att de professionella hjälparna tydligt 

skiljer sig från de med brister i sitt professionella förhållningssätt. De hjälpare som 

kategoriserades med en bristande professionell hållning var till exempel de som 

uppvisade ett artigt och snällt bemötande men som inte tycktes vara särskilt intresserade 

av sina klienter: 

 ”… har man snällhet och vänlighet inom sitt rättesnöre i kontakten, behöver man 

egentligen aldrig intressera sig för patienten/klienten. Det räcker med att 

kontrollera sitt eget uppträdande, även om detta kan bli så schablonartat” (Holm, 

2009, sid. 79).  

Vidare lyfter Holm (2009) även fram de professionella hjälpare i sin studie som visade ett 

stort intresse för sina klienter men trots detta inte förhöll sig professionella, och beskriver de 

som märkbart osäkra i den egna yrkesrollen. Denna grupp gjorde sig antingen kompis med 

sina klinter, eller blev alldeles för upptagna med sakliga ting. Att göra sig kompis med sina 

klienter menar Holm kan förklaras med behovet att vara omtyckt. Om detta behov appliceras i 

verksamheten finns risken att klienterna missgynnas, detta då socialarbetaren undviker att 

delge klienten information som klienten skulle kunna bli upprörd av. Behovet att av vara 

omtyckt tar således över och viktiga gränser kan överskridas, något som kan leda till att 

socialarbetaren handlar på ett oprofessionellt sätt. Detta menar Holm är ett behov som är 

viktigt att uppmärksamma och vara medveten om (Holm 2009). 
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3.4 Peter Hopkings & Malcolm Hill 

I studien The needs and strengths of unaccompanied asylum-seeking children and young 

pople in Scotland beskriver Hopkings & Hill (2010) hur majoriteten av de ensamkommande 

barn som flyr till säkrare delar av världen har ett brett utbud av behov. Studien behandlar de 

viktigaste behoven utifrån de intervjuer forskarna har gjort med olika sociala aktörer som 

arbetar med denna målgrupp i Skottland, samt utifrån ett 30-tal intervjuer som de gjort med 

ensamkommande barn. Ur resultatet de fick från sina intervjuer kom de fram till att:  

”… the normal stages of resettlement for unaccompanied asylum-seeking children 

entail dealing with the ’present first, the future next and the past last’…” 

(Hopkings & Hill, 2010, sid 401). 

3.4.1 The present first 

Under detta steg menade Hopkings & Hill (2010) att fokus skulle ligga på ”här och nu”, och 

valde att dela in de ensamkommande barnens behov i fyra delar under deras nuvarande 

livssituation. I det första behovet menade man att det var viktigt att betona att de 

ensamkommande barnen är just barn, och att det därför är viktigt att se dem som barn och inte 

asylsökande i första hand, eftersom stämplingen som asylsökande kan öka barns utsatthet och 

skada deras självtillit. I det andra behovet betonades vikten av att de ensamkommande barnen 

behöver ett säkert, tryggt och konsekvent boende med lämpliga kokmöjligheter. I det tredje 

behovet talades om betydelsen av att barnen får en grundlig undersökning av sin hälsa, 

samtidigt som barnens kostbehov beskrivs som viktiga eftersom många av de 

ensamkommande barnen inte är vana med den skotska dieten. Det fjärde och sista behovet 

beskrivs som det rättsliga behovet, där man trycker på vikten av att förklara asylprocessen för 

de ensamkommande barnen så att de hänger med i den tillämpning som sker av deras 

asylsökan. Dessutom menar de att varje barn bör ha en oberoende förmyndare eller rådgivare 

som stödjer barnen när de behöver information och juridisk hjälp (Hopkings & Hill 2010). 

3.4.2 The future next 
Förutom att ta hänsyn till de aktuella behoven som anges ovan, bör man fokusera på barnens 

framtid innan man kommer in i deras förflutna. Här menade Hopkings & Hill (2010) att det är 

viktigt att de ensamkommande barnen blir inblandade i olika sociala aktiviteter, så som 

idrotts- eller fritidsaktiviteter, lokala ungdomsföreningar eller religiösa verksamheter. Detta 

menades vara viktigt för barnen eftersom de byggde upp ett socialt stöd och kapital och 
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samtidigt fick chansen att träffa nya vänner (ibid.). Dessutom betonades barnens behov av 

allmän information om sociala normer, eller som en socialarbetare uttryckte det i studien:  

”… about personal conduct, behaviour and attitudes in Scotland. This is likely to 

be of benefit to the children as they negotiate their everyday lives.” (Hopkings & 

Hill, 2010, sid 405). 

3.4.3 The past last 
Förutom att stödja de ensamkommande barnen i deras nuvarande situation och i dess 

framtid, talar Hopkings & Hill (2010) om barnens behov av rådgivning och 

återkoppling till deras kulturella ursprung. Här menade man att de största svårigheterna 

som många av barnen uttryckte att de stötte på var deras kämpande med all stress, 

ångest och trauma som ofta förknippades med barnens tidigare upplevelser från 

hemlandet. Därför framhävde många av socialarbetarna i studien vikten av att de 

ensamkommande barnen skulle erbjudas professionell hjälp och rådgivning på samma 

villkor som alla andra barn i Skottland, detta för att stärka barnens personliga 

självkänsla och sociala tillhörighet. Här betonades också betydelsen av att barnen fick 

upprätthålla kontakten med sin egen kultur och sitt ursprung, både genom att försöka 

upprätthålla kontakt med familjemedlemmar och hålla sig uppdaterad om händelser i 

deras respektive hemländer (Hopkings & Hill 2010).  

3.5 Mels, C. Derlyn, I. & Broekaert, E 

Mels, Derluyn och Broekaert (2008) undersöker i sin studie ensamkommande flyktingbarns 

situation i Belgien. Resultaten av studien visade att de yrkesverksamma på asylboendena 

beskrevs som de närmaste och viktigaste personerna för barnen, och personalen blev därför 

barnets viktigaste källa för socialt och känslomässigt stöd. De stöd barnet fick från 

asylboendet och dess personal stimulerade barnens välbefinnande, och utgjorde i det tidigare 

skedet av asylprocessen en betydande faktor för att barnen skulle klara de inneboende 

konflikter och kriser samt de psykologiska svårigheter som många av barnen upplevde (Mels, 

Deluyn & Broekart 2008). Vidare poängterades vikten av att barnen fick delta i sociala 

aktiviteter, som en förutsättning för att de skulle få lära känna nya personer och öka sin 

sociala nätvärk (ibid.). Dessutom visade studien på vikten av att stimulera barnens kontakt 

med andra barn med liknande etnisk bakgrund, detta eftersom de andra barnen fungerade som 

”tolkar” i kontakt med det nya samhället, lärde dem det engelska språket samt gav dem 

värdefull information om det nya landet. De positiva kamratrelationerna och sociala stödet 
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resulterade sedan i att barnens egenvärde och självkänsla ökade, som i sin tur främjade 

barnens integration i det nya landet (ibid.).  

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Val av teorier  

För att analysera vårt material har vi använt oss av George Herbert Meads symboliska 

interaktionism och Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Vi anser att dessa två 

teoretiker kan komplettera varandra i vår studie om personalens agerande och syn på sig 

själva i olika sociala sammanhang på arbetsplatsen. För att undvika sekundärlitteraturens, och 

andra författares tolkningar av teorierna, har vi enbart använt oss av originallitteratur.  

4.2 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism syftar på att människan är en social varelse, vilken uppstår i 

samspel med andra. En av förgrundsgestalterna, socialfilosofen George Herbert Mead (1976), 

menar att den språkliga kommunikationen utgör större delen av vårt medvetande och att det är 

det sociala sammanhanget samt tidigare erfarenheter av socialt samspel, framför allt 

kommunikation, som är av störst vikt vad gäller utvecklandet och användandet av den egna 

identiteten. Enligt Mead är det är först i interaktion med andra som en individ kan se sig själv 

(Mead 1976). 

4.2.1 Rollövertagande och den generaliserade andre  

Boken ”Medvetandet, jaget och samhället” ses som Meads (1976) kändaste verk trots att 

boken är en sammanställning av hans studenters föreläsningsanteckningar. Enligt 

sammanställningen menar Mead att varje individ lämnar utanför två delar av sig själv i mötet 

med andra, då han talar för att varje människa har ett medvetande, ett ”jag”, vilket inte är 

medfött utan uppkommer och förändras i sociala relationer och erfarenheter av dessa. Detta 

”jag” består av två delar vilka Mead valt att kalla för subjektjaget (”I”) och objektjaget 

(”Me”). Det sker ett ständigt växelspel jagen emellan och ”Me” representerar den objektiva 

delen av jaget, medan ”I” ses som den subjektiva. Subjektjaget beskrivs som det jaget som 

skapar, tar initiativ och ifrågasätter givna roller medan objektjaget är den del som accepterar 

och anpassar sig (ibid.). Mead förklarar objektjaget som ”den organiserade uppsättningen av 
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andras attityder som man själv antar” och subjektjaget som ”organismens respons på de 

andras attityder.” (Mead, 1976, sid. 133) 

I kommunikation med andra förklarar Mead (1976) förmågan att kunna sätta sig in i andras 

ställe för ett rollövertagande, rollövertagandet sker i syfte att kunna föreställa sig hur andra 

kommer att reagera på det egna beteendet och i och med det kommer vi att förstå vad andra 

förväntar sig av vårt handlande och vår position. Genom att inta andras roller kan man se på 

sig själv som ett objekt vilket gör det möjligt att i efterhand reflektera över sig själv (Mead 

1976). Rollövertagandet sker även i större sociala sammanhang och grupper men då tvingas 

individen föreställa sig en hel grupps generella reaktion. Mead menar att man i sådana 

sammanhang, i olika utsträckning beroende på person, antar den generaliserade andres roll 

och handlar utefter det. Den generaliserade andre är således ingen specifik person utan 

samhällets samlade attityder, förväntningar och önskemål på olika roller och beteenden, något 

som man ständigt kommer i kontakt med (ibid.). Sin teori om rollövertagandet av de 

generaliserade andre liknar Mead med politiskt aktiva där individen identifierar sig med sitt 

parti och ”… antar hela detta partis organiserade attityd gentemot resten av den givna sociala 

gemenskapen och gentemot de problem som möter partiet inom den givna sociala situationen; 

och han reagerar eller svarar i termer av de organiserade attityderna hos partiet som helhet.” 

(Mead, 1976, sid. 121-122). Av den anledningen tyder Meads teori på att människans 

beteende till stor del är kontrollerat och styrt av det samhälle individen lever i, samt det 

sociala sammanhang vi befinner hos i (Mead 1976). 

4.3 Det dramaturgiska perspektivet 

Erving Goffmans (2000) dramaturgiska handlingsmodell handlar om hur människor agerar 

likt de medverkar i en teaterföreställning, framförd inför en publik, vilken representeras av 

det sociala sammanhangets närvarande. Goffman ser människor som aktörer vilka går in i en 

roll och sätter på sig en mask inför det egna agerandet och att det är genom framträdandet som 

man styr sitt eget handlande och därmed de intryck som publiken får av att åskåda detta. Han 

menar att detta skådespel är en metod vilket bland annat används i syfte att leva upp till 

andras förväntningar. När en aktör går in i samma roll återkommande gånger inför samma 

publik har en social roll skapats, en roll som Goffman definierar som skyldigheter knutna till 

en bestämd status (Goffman 2000). 

En annan del i Goffmans (2000) dramaturgiska perspektiv är regioner, som består av två 

komponenter – främre regionen respektive bakre regionen. Främre regionen, scenen, beskrivs 
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som en plats där aktörernas framträdande får äga rum inför deras publik, medan den bakre 

regionen, bakom kulisserna, anses som en plats stängd för medlemmar av publiken och där 

aktörerna agerar inför varandra. I den bakre regionen kan därför aktörerna slappna av, kliva ur 

sin roll och avsäga sig sina inövade repliker gjorda för föreställningen (Goffman 2000). 

Vidare menar Goffman att beteendespråket varierar mellan dessa regioner, då ett informellt 

beteendespråk präglar den bakre regionen medan den främre regionen präglas av ett annat 

språk. Inom den bakre regionen finns det ett större utrymme för aktörerna att använda 

svordomar, tala öppet om känsliga saker och koppla av i en ”slappare ställning”, medan när 

aktören kliver in i den främre regionen rättar sig efter de krav som styrs av de regler och 

normer om hur vi samspråkar, klär och för oss (ibid.). Och tillträdandet till regionerna ”… 

kontrolleras för att hindra publiken från att kika in bakom kulisserna och hindra utomstående 

från att ta del av ett framträdande som inte är avsett för dem.” (Goffman, 2000, sid. 207). 

Goffman (2000) nämner att en viktig del av människors sociala samspel består av hur 

människor upprätthåller olika roller. När individerna ingår i möten med andra människor 

utvecklar de en förmåga som gör att individerna kan särskilja mellan de roller de ingår i och 

sitt privata jag, för att på så sätt kunna särskilja dessa två utan att en konflikt uppstår, vilket 

Goffman väljer att kalla för rolldistans. Han menar att ju bättre individerna kan skapa distans 

till och skilja på rollerna de ingår i, t.ex. sin yrkesroll och deras privata jag, desto mer socialt 

skickliga blir de och undviker att en konflikt mellan rollerna uppstår (Goffman 2000).  

Vidare beskriver Goffman (2000) hur individer brukar dölja de handlingar och motiv som inte 

stämmer överrens med den bild som individen har skapat av sig själv inför sin publik. Här 

brukar individerna uppvisa att intryck av att de handlingar de visar upp är deras enda och 

viktigaste handlingar, och publiken i sin tur ”luras” på att de handlingar som visas upp av 

individerna är allt vad individerna är (Goffman 2000). Detta kan även förklaras genom det 

Goffman tar upp när han citerar William James i sin bok ”Jaget och maskerna”: 

”Vi kan i själva verket säga att han har lika många olika sociala jag som det finns 

klart avgränsade grupper av individer vilkas åsikter han har intresse av. Han visar 

i allmänhet upp olika sidor av sig själv för var och en av dessa olika grupper… Vi 

visar inte upp oss för våra barn på samma sätt som vi gör inför våra kamrater på 

klubben, för våra kunder som vi gör inför de arbetare vi har i vår tjänst eller för 

våra egna överordnade och arbetsgivare som vi gör inför våra förtroliga vänner.” 

(Goffman, 2007; 49)  
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5. Metod 

5.1 Val av metod 

Vid skrivandet av denna uppsats har vi valt att använda oss av kvalitativ studie, vilket 

poängteras av Bryman (2011) vara en förutsättning vid undersökningar där man först 

bestämmer sig för ett område som skall undersökas, för att sedan utifrån undersökningen 

komma fram till relevanta teorier. Dessutom passade den kvalitativa undersökningen våra 

frågeställningar bättre eftersom vi var ute efter att få en ökad insikt och kunskap om 

personalens åsikter, uppfattningar och upplevelser kring den egna yrkesrollen (Bryman 2011). 

Inom kvalitativa metoder finns det olika former av intervjuer, och den vi har valt att använda 

oss av är den semistrukturerade intervjun. Innan intervjuerna skapade vi frågor som var 

specificerade kring vissa teman, vilket gav oss en frihet att fördjupa svaren på ett sätt som 

hade blivit svårt om vi valt den strukturerade intervjuformen, då forskaren strävar efter att 

skapa frågor som ger liknande svar hos de personer man intervjuar (May 2001). Istället var vi 

ute efter att skapa en dialog med intervjupersonerna, och bygga våra frågor på olika teman för 

att skapa en diskussion av de frågor vi från början hade konstruerat. Detta gav oss i sin tur en 

möjlighet att forma våra frågor under intervjuns gång de gånger vi behövde det (ibid.). 

5.2 Urval 

För att hitta intervjupersoner till vår uppsats valde vi att använda oss av det tillvägagångssätt 

som Bryman (2011) benämner vara det som ofta rekommenderas, nämligen målstyrt urval: 

”Den typen av samlingsteknik är i grunden av strategiskt slag och inbegriper ett försök att 

skapa överrensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Forskaren gör med andra ord sitt 

urval utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna.” 

(Bryman, 2011, sid. 434). Efter att vi hade det någorlunda klart för oss vad vi ville undersöka 

och vilken målgrupp som passade oss, valde vi att fokusera på personal som är verksamma 

inom asylboenden för ensamkommande flyktingbarn.  

För att få tag på dessa personer valde vi att utgå från det urval som beskrivs av Ahrne & 

Svensson (2011), nämligen tvåstegsurvalet: där man först bestämmer sig för vilken 

organisation/er man ska utgå från för att sedan bestämma sig vilka individer som är relevanta 

för undersökningen (Ahrne & Svensson 2011). Här började vi först med att leta upp de 

verksamheter som fanns runt om i södra Sverige för att hitta personal som kunde tänkas ställa 
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upp på intervjuer. När vi väl lyckades hitta några frivilliga kunde vi likt det Ahrne & 

Svensson (2011) skrev om använda oss av snöbollsurvalet, då vi använde den personal vi först 

fick tag på för att genom dessa komma i kontakt med annan personal på samma arbetsplats. 

Dock var vi medvetna om att det eventuellt fanns en risk för att vi kan ha blivit tipsade om 

personer, eller personal, som hade samma erfarenheter och åsikter som personen innan, vilket 

kunde resultera i att svaren blev snedvridna och inte tillräckligt månsidiga.  

Precis som Ahrne & Svensson (2011) skriver utgick vi från att intervjua minst 6 personer för 

att öka tillförlitligheten på våra insamlade intervjuer, och genom att vi fick 9 intervjuer kunde 

vi se mönster och gemensamma teman i de olika intervjupersonernas utsagor. Samtliga 9 

intervjupersoner är verksamma inom två olika asylboende belägna i södra Sverige. 7 personer 

var från ett boende, medan resterande 2 var från ett annat boende. Målet var från början att ha 

hitta en variation gällande intervjupersonernas kön där vi hoppades få tag på hälften kvinnor 

och män, dock lyckades vi inte med detta i och med att våra intervjupersoner istället utgjordes 

av 6 män och 3 kvinnor. 

5.3 Avgränsning  

För att avgränsa oss har vi i vår studie valt att enbart fokusera det sociala arbetet med 

målgruppen ensamkommande flyktingbarn och inte flyktingbarn generellt, detta då 

målgruppen barn i migration inte bara hade blivit för omfattande utan även för att vi valt att 

lyfta fram problematiken i att arbeta med barn utan närvarande föräldrar. Vi menar att de 

etiska dilemman och roller personalen hamnar i arbetet med ensamkommande flyktingbarn 

inte behöver vara av samma art som det som sker i arbetet med flyktingbarn som kommer till 

Sverige (och uppehåller sig här) tillsammans med deras föräldrar. Vad gäller våra 

intervjupersoner har vi avgränsat oss till personal som jobbar på asylboenden, detta då vi 

tänker att det är en unik arbetssituation där man ofta kan behöva reflektera över sig själv, sitt 

agerande, sina känslor och sina relationer.  

5.4 Genomförande 

För att förbereda intervjupersonerna valde vi att innan intervjun skicka ut informationsbrev 

och när vi väl var på plats använde vi oss av den intervjuguide som vi hade konstruerat. 

Intervjupersonerna fick själva bestämma plats och tidpunkt på vart och när de ville att 

intervjun skulle ske, och resultatet blev att alla intervjuer skedde på deras arbetsplats och 

under deras arbetstid. Detta kände vi både gav oss en värdefull inblick i arbetsplatsen genom 
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att vi innan och efter intervjun fick med oss en kort observation, samtidigt som intervjun 

skedde på den plats personalen önskade vilket gav oss en känsla av en mer avslappnad 

stämning och bekvämlighet för både oss och personalen. 

Strax innan intervjuernas start började vi alltid med att kort återberätta om uppsatsen och dess 

syfte, varför de deltog i uppsatsen samt de etiska övervägandena om anonymitet, samtycke, 

etc. Här frågade vi även om samtycke till bandspelare för att inte gå miste om relevant 

information och skapa en mer naturlig intervju då kontakten med intervjupersonen inte kändes 

lika formell, samtidigt som det hjälpte oss då vi redan under transkriberingen kunde tolka vårt 

material och fylla på med ytterligare frågor vid behov. Dessutom ökas tillförlitligheten på 

intervjuerna eftersom de skrivs av ordagrant och man slipper komma ihåg allt utantill (Ahrne 

& Svensson 2011).  

Vi var båda delaktiga i intervjuerna men valde att ha en ansvarig som höll i intervjun, vilket 

gav den andra möjligheten att komma in med följdfrågor när de behövdes. Dessutom kunde 

den som inte höll i intervjun ta anteckningar kring oklarheter och följdfrågor till nästa tillfälle 

(Ahrne & Svensson 2011). 

5.5 Bearbetning och analys 

Eftersom vi har jobbat induktiv i vår undersökning har vi först efter insamlandet av våra 

kvalitativa data diskuterat eventuella teoretiska utgångspunkter som var relevanta för vår 

undersökning. En av anledningarna till detta tillvägagångssätt var för att undvika risken för att 

påverka och begränsa oss när vi utformade och genomförde våra intervjuer. Detta gav oss 

också en möjlighet att under intervjuns gång, men även efter, komma fram till nya intressanta 

teman som vi sedan kunde koppla till relevanta teorier. 

När vi utförde våra intervjuer använde vi oss av bandspelare, vilket Ahrne & Svensson (2011) 

menade på var en fördel då man i efterhand kunde gå igenom och skriva ut sina intervjuer, för 

att under ett relativt tidigt stadium kunna reflektera över och börja tolka sitt insamlade 

material (ibid.). Med anledning av detta kunde vårt arbete med transkribering av intervjuerna 

påbörjas relativt nära inpå våra avslutade intervjuer.  

När det väl var dags för kodning använde vi oss av en öppen kodning, vilket utgör en viktig 

del av ”Grounded theory”. Detta tillvägagångssätt menar Aspers (2007) stänger ute forskarens 

förutfattade meningar, något som vi såg som viktigt för oss då vi båda har erfarenhet av arbete 

med mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Inom Grounded theory börjar forskaren, 
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enligt Bryman, inte tolka sin empiri förrän efter insamlandet av den, då man låter ens egna 

tolkningar av materialet bestämma vad som ska kodas och därmed vilket som bör läggas 

störst vikt på (Bryman 2011). 

För att vi skulle få en övergripande helhetsbild över vår undersökning valde vi att koda all 

vårt material rad för rad, och här menar Jönsson (2010) att man ska vara noga med att lägga 

fokus på alla ens intervjuer, och inte bara de som från början anses mest relevanta för ens 

undersökning (ibid.). Efter att vi var klara med kodningen gjorde vi egna tolkningar på vilka 

teman som var mest intressanta, för att sedan bestämma vilka teorier som var mest relevanta 

för vår uppsats. 

Materialet och de kodade teman har sedan analyserats med hjälp av den tidigare forskning 

som vi hittat samt utifrån två teoretiker; Herbert Mead (Symbolisk interaktionism) och Erving 

Goffman (Det dramaturgiska perspektivet). Utifrån dessa har vi analyserat vårt material av 

intervjuerna genom att kategorisera intervjuerna där vi använde oss av respektive teoretikers 

olika begrepp som vi såg relevanta för vår undersökning. Valet av våra teorier diskuteras 

vidare under kapitlet ”Val av teorier”. 

De personer vi intervjuat i vår undersökning har i resultat- och analysdelen namngetts med 

fingerade namn. Dessutom har vi valt att ta bort viss känslig information som dykt upp efter 

några intervjupersoners önskemål samt uppgifter som kunde kopplas till specifika 

intervjupersoner och eventuellt avslöja dem. Då denna information saknade relevans för 

uppsatsen såg vi inget syfte med att ha kvar det. För att ytterligare öka anonymiteten på 

intervjupersonerna valde vi att slumpmässigt presentera våra intervjupersoner och dess 

utsagor, alltså behöver inte den första intervjupersonen som presenterats i uppsatsen vara den 

förste att ha intervjuats. Detta för att minimera risken för att de intervjuade blir avslöjade av 

sina arbetskamrater då alla intervjuer skedde på deras arbetsplats. 

5.6 Metodens tillförlitlighet, förtjänster/begränsningar 

5.6.1 Metodens tillförlitlighet 

För att öka trovärdigheten på vår uppsats har vi använt oss av olika typer av tillvägagångssätt 

under uppsatsens gång. Detta kan bland annat göras genom att använda sig av triangulering, 

som kort går ut på att använda sig av olika teoretiska perspektiv, datakällor samt metoder för 

att komma fram till en mer ”sann” och ”korrekt” beskrivning av verkligheten (Bryman 2011). 

Förutom att vi i vår undersökning har intervjuat personal från två olika boenden för att öka 
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tillförlitligheten i våra resultat, har vi även använt oss av olika teorier, för att både styrka och 

bestrida de resultat vi har fått. På så sätt har vi kunnat bearbeta de svar som vi fått från 

intervjuerna från olika håll.  

Ett annat sätt att öka tillförlitligheten på vår uppsats är att likt det Ahrne & Svensson (2011) 

skriver om, nämligen i vilken mån forskaren kan generalisera sina reslutat till andra miljöer än 

den man själv har studerat. Genom att utgå från Ahrne & Svenssons tillvägagångssätt på att 

studera olika miljöer, har vi lyckats hitta personal från två olika boenden för att på så sätt 

kunna tala om att vår undersökning visar på ”allmänna tendenser”. Dock är vi medvetna om 

att vårt urval är alldeles för litet och snävt fördelat (2 personal från ett boende och 7 från ett 

annat), för att kunna dra slutsatser till andra fall och miljöer.  

5.6.2 Metodens förtjänster 

Tittar vi på de förtjänster som kvalitativa intervjuer erbjuder är ett av dem att forskaren här får 

en möjlighet att anpassa sina frågor och det sätt man ställer dessa frågor på utifrån den 

situation man för tillfället befinner sig i (Ahrne & Svensson 2011). Detta har gett oss en 

möjlighet att ställa frågor som vi t.ex. under första intervjun inte hade tänkt oss ställa men 

som dök upp under de fortsatta intervjuerna. Dessutom har vi genom att snabbt transkribera 

materialet efter varje intervju kunnat hoppa få fram och tillbaka mellan de utskrivna 

intervjuerna och intervjuguiden. På så sätt har vi kunnat fördjupa intressanta teman och 

försöka förtydliga vissa saker som var oklara sedan senaste intervjun. 

5.6.3 Metodens begränsningar 

Att använda kvalitativa metoder kan innefatta olika begränsningar, där ett av dessa är att de 

personer man undersöker kan påverkas av vilket kön forskaren har, hur gammal denna är och 

dess personlighet (Bryman 2011). Huruvida vår unga ålder, olika kön samt olika bakgrunder 

(svenskt respektive utländskt ursprung) har påverkat intervjupersonerna är svårt att svara på. 

Men genom att vi som gjort uppsatsen är så olika till både kön och ursprung har vi kunnat 

”matcha” den personal vi har intervjuat på båda asylboendena, som bestått av både kvinnor 

och män med olika ursprung, och på så sätt har vi aldrig känt att detta har varit ett hinder för 

oss när vi har utfört intervjuerna.  

Dessutom menar Ahrne & Svensson (2011) att vi inte kan vara säkra på att 

intervjupersonernas utsagor stämmer överrens med det de faktiskt gör, eftersom de intervjuer 

vi gör, t.ex. som i vårt fall, är en följd av det samtal som sker på just det asylboendet. Därför 
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är vi medvetna om att intervjupersonerna kan ha blivit påverkade av att intervjun skedde på 

deras arbetsplats. Även om de flesta intervjutillfällen kändes avslappnande fanns risken att de 

ibland blev försiktiga i sina svar eftersom miljön vi befann oss i var ganska öppen och risken 

att bli avbruten av kollegan eller barnen fanns. 

5.7 Etiska överväganden 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är fyra 

viktiga faktorer som en forskare skall följa vid insamlandet av allt datamaterial. Därför har vi 

utifrån resonemanget som förs i Vetenskapsrådet (2011) först förklarat för våra 

intervjupersoner vad syftet med vårt arbete var, varför de var relevanta för undersökningen, 

vad deras intervjuer har används till samt att deltagandet var frivilligt och att de därför hade 

rätt att avbryta sin medverkan när de ville. Dessutom har vi inhämtat enskilt samtycke från 

varje intervjuperson samtidigt som de har informerats om att de i redovisning av våra 

intervjuer kommer att avidentifieras och förblir därför helt anonyma. Detta har vi gjort både 

genom att skicka informationsbrev till intervjupersonerna samt påpekat de fyra kraven för 

dem innan intervjuns start. För att ytterligare skydda intervjupersonerna från att bli igenkända 

har vi i vårt arbete valt att inte gå ut med namn på de två olika boenden samt vart de ligger 

geografiskt.  

5.8 Arbetsfördelning 

Redan i ett tidigt skede av vårt uppsatsskrivande valde vi att dela upp kapitel som tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. Tillsammans kontaktade vi sedan fältet och 

förberedde oss inför våra intervjuer, vilka vi sedan genomfört tillsammans. Vi har sedan delat 

upp materialet för att transkribera och koda det enskilt, och därefter diskuterat de teman vi 

hittat i intervjuerna genom kodningarna. Analysen och slutdiskussionen har vi arbetat med 

tillsammans, något som även gäller det inledande kapitlet samt uppsatsens metodavsnitt.  



23 

 

6. Analys 

Vi börjar detta avsnitt med att kort introducera våra intervjupersoner för att läsaren lättare ska 

hänga med under analysens gång: 

Martin – Man i 40 års åldern. Svenskt ursprung. Jobbat på boendet i 1 år.  

Johan – Man i 30 års åldern. Svenskt ursprung. Jobbat på boendet i 2 år. 

Elin – Kvinna i 40 års åldern. Svenskt ursprung. Jobbat på boendet i 2 år.  

Eric – Man i 40 års åldern. Utländskt ursprung. Jobbat på boendet i 3 år. 

Ibrahim – Man i 40 års åldern. Utländskt ursprung. Jobbat på boendet i 3 år. 

Irma – Kvinna i 30 års åldern. Utländskt ursprung. Jobbat på boendet i 1 år. 

Anna – Kvinna i 30 års åldern. Svenskt ursprung. Jobbat på boendet i 2 år.  

Aron – Man i 40 års åldern. Utländskt ursprung. Jobbat på boendet i 3 år. 

Hans – Man i 50 års åldern. Svenskt ursprung. Jobbat på boendet i 1 år. 

Vidare i detta kapitel presenteras resultaten från våra intervjuer och den tolkning vi gjort av 

intervjupersonernas utsagor och upplevelser kring den egna yrkesrollen, detta utifrån Goffman 

och Meads teorier samt den forskning vi såg relevant för detta. Analyskapitlet kommer att 

delas in i tre huvudteman: 

- Att hamna i roller 

- Hantering och konsekvenser av känslomässig involvering 

- Att agera professionellt (Att gå över gränsen; Ett situationsbaserat agerande; Att vara 

medveten om att ingå i en yrkesroll; Omgivningens inställningar och förväntningar 

kontra de egna). 
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6.1 Att hamna i roller  

6.1.1 Föräldraroll 

Samtliga intervjupersonerna menade att deras jobb på respektive asylboende påminde om att 

de befann sig i en familjär miljö och på så sätt ingick i en ”föräldraroll”. Detta menades vara 

på grund av förväntningarna på att man skulle finnas där som ”föräldrar” då målgruppen 

ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Här beskriver en av 

intervjupersonerna, Anna, om hur detta kunde leda till att många i personalen hamnade i roller 

som utgjorde en familj eftersom personalen blev det närmaste barnen hade:  

”Vi är ju personal, men vi blir också deras pappa och mamma, syster eller bror. Vi 

har mormorn som gör allt, hon går över alla gränser och gör allt för barnen. Vi har 

även farfar och alla har sin roll liksom.” (Anna). 

Vidare berättade en annan av intervjupersonerna, Johan, om hur han gick in i rollen som 

förälder, eller som han själv uttryckte det – gick in i rollen som pappa – eftersom han såg det 

som nödvändigt i situationer när någon av ungdomarna ställde till med problem och då han 

behövde kunna sätta gränser för att visa dem vad som var okej och inte okej att göra. 

Dessutom menade Johan att föräldrarollen likväl kunde passa i situationer där ungdomarna 

behövde tröstas och stödjas: 

”När de sitter en dag och mår så jäkla dåligt, när man bara kan sätta sig ner och 

krama om ungdomarna i sängen. Om man så ska sitta där i 2 timmar så gör man 

det och då släpper man allting annat.” (Johan) 

Att gå in i rollen som pappa kan förstås utifrån Goffmans (2000) begrepp om främre 

regionen, vilket han beskrev vara en plats där aktören agerar utifrån de normer och 

förväntningar som finns på vårt beteende (Goffman 2000). Lik väl som Johan gick in i 

rollen som pappa för att tala om för ungdomen att denne hade gjort fel, finns det 

förväntningar från verksamheten och dess kollegor att man ska agera på ett visst sätt i 

situationer där gränser behöver sättas. Även om Johan för stunden agerade utifrån vad 

han ansåg var rätt, styrdes han omedvetet av vad han från början hade lärt sig behövdes 

göras i liknande situationer.  

Försöker man förstå Johans agerande kan man också se det utifrån Goffmans (2000) 

begrepp bakre regionen, som han förklarar som en plats stäng för folk utifrån och där 
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aktören kan kliva ur sin roll och slappna av (Goffman 2000). I situationer när någon av 

ungdomarna mådde mindre bra och behövde stöd kunde Johan kliva ur sin roll som 

personal för att istället visa sig som en tröstande vårdnadsgestalt, vilket Johan kunde 

göra genom att gå in i ungdomens rum och koppla bort allt annat för stunden. Rummet 

fungerade då som en bakre region som var stängd för publiken (personal och andra 

ungdomar på boendet) och på så sätt kunde Johan kliva in i en mer ”informell roll” i 

situationen. Vidare kan hans beteende liknas vid Holms (2009) begrepp professionell 

hållning, som hon menade på var ett professionellt förhållningssätt där personalen visar 

ett intresse för sina klienter genom att bemöta dem med artighet och hjälpsamhet (Holm 

2009). 

6.1.2 Kompisroll 

Intervjupersonerna Aron, Irma och Eric var ense om att de ibland kunde hamna i en 

kompisrelation med ungdomarna på boendet, men betonade vikten av att undvika det av en 

rad olika orsaker. Att inleda en sådan relation menade de kunde leda till att personalen satte 

sig i en situation där de backade för konflikter som kunde ske i huset. Dessutom kunde de 

tappa respekten från ungdomarna för att de satte sig själva i en situation där ungdomarna 

skulle få svårt för att ta personalen på allvar och se dem som just personal när det väl 

behövdes. Dessa situationer beskrevs vara vid incidenter i huset eller vid tillfällen där det 

krävdes att personalen måtte sätta gränser för att barnen skulle visa hänsyn till både varandra 

och personalen: 

”De har ju behov av mig, jag är ju deras coach här på jobbet och då blir det helt 

fel om jag helt plötsligt blir deras kompis och gör saker med dem och nästa dag 

ska jag berätta för dem att ’Nej, så kan du inte göra för det är fel’, och ungdomen 

svarar ’Men vem är du att berätta det för mig, du är ju vår kompis här’ alltså det 

blir ju så fel.” (Aron). 

Vidare betonade Irma, att kompisrollen kunde leda till att man som personal jobbade emot och 

ifrågasatte den övriga personalgruppen på ens arbetsplats. Arbetskollegan, Eric, var inne på 

samma spår när han påpekade hur viktigt det var att bygga upp respekten som personal och 

inte som kompis, eftersom det senare kunde leda till att arbetssituationen kunde bli ohållbar 

både för en själv och för de andra i personalgruppen: 
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”Hade jag fortsatt i det tempot som jag gjorde det första året, hade jag fortsatt i två 

år, så hade jag definitivt gått in i väggen. Jag var på väg. För jag blev personlig 

mot dem. Men jag var yngre och jag skulle vara allt för dem. Jag gick till jobbet 

under min fritid och idag när jag tittar tillbaks på den tiden så tycker jag synd om 

mina kollegor. För jag var emot dem också och sa många gånger ’Vad fan håller 

ni på med? Det här är inte okej, ni ser inte ungdomarna!’, och det är klart att de 

gjorde det men på ett proffsigt sätt och det gjorde inte jag. Och det är därför jag 

tar upp det också för att det är jätteviktigt, för till sist så fick jag alla ungdomar på 

mig och de ville bara prata med mig. De ville inte prata med de andra i 

personalen, för de var dumma i huvudet såklart, för de fick allt av mig.” (Eric). 

Något som alla intervjupersoner var ense om var vikten av att undvika att hamna i en 

kompisrelation eftersom man då riskerar att hamna i en oprofessionell ställning 

gentemot ungdomarna, vilket i längden kunde stjälpa arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen och samarbetet med ens kollegor på arbetsplatsen. Detta kan kopplas till 

det Holm (2009) tar upp när hon nämner hur en del professionella hjälpare i hennes 

studie visade så pass stort intresse för sina klienter att de övergick till en kompisrelation. 

De professionellas behov av att vara omtyckt, som Holm menade var en av 

anledningarna till att denna relation skapades, kunde leda till att klienterna drabbades 

negativt då hjälparen undvek att delge klienten viktig information eftersom de kunde bli 

upprörda, vilket i sin tur kunde leda till att socialarbetaren handlade oprofessionellt 

(Holm 2009). Ser man på hur Eric agerade när han var ny på arbetsplatsen, kan man 

förstå det som att han i början var osäker på den egna yrkesrollen och hans behov att 

finnas till för ungdomarna gjorde att han hamnade i en situation som var ohållbar i 

längden både för relationen till ungdomarna och till de egna arbetskollegorna eftersom 

det skapade en osämja i arbetsgruppen. Att han senare märkte att hans förhållningssätt 

inte höll i längden, kan förstås genom Holms (2009) resonemang kring professionell 

hållning, där hon menar på att denna hållning kräver att: ”socialarbetaren accepterar att 

relationen till klienten inte är symmetrisk samtidigt som den professionella hjälparen 

skall vara medveten om egna behov, känslor och impulser” (Holm, 2009, sid. 55). Eric 

blev därmed medveten om betydelsen av att relationen mellan honom och ungdomen 

inte var likvärdig, och att han behövde ta ett kliv tillbaka för att kunna agera 

professionellt som personal och inse att han inte kunde göra allt för ungdomarna, trots 

en god vilja till det.  
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Diskussionen ovan kan även kopplas till Meads (1976) tanke om att varje individ har ett 

medvetande, ett jag, som uppstår i de relationer vi har till andra människor och de 

erfarenheter som vi får från dessa. Detta jag menar Mead består i sin tur av ett 

subjektjag respektive objektjag (Mead 1976). Ser man på detta utifrån detta resonemang 

kan man tolka det som att Eric styrdes av sitt subjektjag i början av arbetet, då han till 

största del styrdes av sina egna tankar och ifrågasatte varför personalen inte arbetade på 

samma sätt som han gjorde. När det blev för svårt att hantera började han istället att 

agera som sina kollegor på arbetsplatsen, då han anpassade sig efter hur de förväntande 

sig att ett professionellt arbete med ensamkommande flyktingbarn skulle gå till, och det 

övergick till att han istället styrdes av sitt objektjag.  

Att acceptera att relationen inte är symmetrisk var en tanke som intervjupersonerna höll 

med om, vilket visade sig då samtliga var överrens om att det var ”farligt” att hamna i 

en kompisrelation med ungdomarna. Däremot menade inte alla att föräldrarollen var 

något problematisk eftersom man då befann sig på olika nivåer, det vill säga att man 

upprätthöll en asymmetrisk nivå mellan personal och ungdom, som i sin tur gjorde att 

man fortfarande kunde förhålla sig professionell. Denna gemensamma bild hos 

personalen kan även det förstås utifrån Mead och hans rollteori om subjektjag 

respektive objektjag. Att jobba på ett asylboende för ensamkommande flyktingbarn 

menade många av intervjupersonerna ofta leder till att man som personal jobbar efter 

förväntningarna på att ens arbete går ut på att ta hand om barnen och fungera som deras 

föräldrar som många uttryckte det, som även stämmer överrens med några av de mål 

som verksamheterna har som tar emot denna målgrupp av ungdomar. På så sätt ”styrs” 

de personer vi intervjuat av ett objektjag när de går in i en föräldraroll eftersom detta 

arbetssätt är accepterat av ens omgivning och samtidigt går ihop med den egna 

verksamhetens mål om vad som definierar ett professionellt arbete och förhållningssätt 

på ett asylboende. Hamnar man i fällan och går in i en kompisrelation med något av 

barnen, som en av intervjupersonerna uttryckte det, styrs man istället av ett subjektjag 

då man ifrågasätter hur arbetet ska gå till och engagerar sig mer i barnen är vad som 

många gånger är nyttigt för den egna arbetssituationen.  
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6.2 Hantering och konsekvenser av känslomässig 

involvering 

För att undvika att hamna i en situation där relationen till ungdomarna utgjordes av en för 

nära kompisrelation, som intervjupersonen Irma uttryckte det, var det enligt henne viktigt att 

begränsa den känslomässiga involveringen i ungdomarna: 

”Här gäller det att lägga band på sig själv, sätta upp egna gränser och på så sätt 

begränsa den känslomässiga involveringen i ungdomarna. I dessa situationer 

gäller det att bygga upp ett visst förhållningssätt där man är personlig men inte 

privat. På så sätt undviker man att bli nära kompisar med ungdomarna. Det kanske 

låter enkelt men för mig är det ibland väldigt svårt.” (Irma).  

Att applicera det rent praktiskt menade hon dock vara svårt då hon i vissa förhållanden blev 

känslomässigt engagerad i ungdomarna och blev berörd av deras nuvarande livssituationer 

och tidigare historier som vissa av barnen ibland berättade för henne. Även hennes 

arbetskollega, Elin, menade att hon blev berörd av barnens situation och beskrev en händelse i 

arbetsplatsens arkiv i källaren, som hon menade på nästan fick henne att börja gråta men att 

hon försökte dölja det för att bevara sin professionalitet:  

”En dag skulle jag arkivera något utdrag från CSN bara, att de har fått pengar, i 

allas pärm. Och det första som dyker upp i pärmarna är ’Fader okänd. Moder 

avliden. Fader avliden. Moder okänd plats’ och så vidare. Och det bara står såhär, 

och så kallt, och så fyrkantigt, likadant på varje unge och alla har förlorat liksom 

sin mamma eller pappa. Och då kunde jag inte komma upp på ett tag kände jag. 

Då fick jag tårar i ögonen och var nära på att börja gråta, det blev för mycket...” 

(Elin). 

Att bevara professionaliteten var även enligt Ibrahim viktigt, och detta betonande han 

genom vikten av att stänga ute sina känslor eftersom det annars blev svårt att arbeta 

med ungdomarna. Här menade Ibrahim att han försökte ha inställningen om att det här 

är mitt arbete för att på så sätt kunna skilja på sina privata och personliga känslor, som 

han menade på var viktigt för att klara av jobbet: 

”Någon har flyttat till en annan stad som man förmodligen aldrig kommer se 

igen… Det kan jag helt ärligt säga att det är inget jag mår dålig av. Det är om igen 
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en del av jobbet. Det kanske också därför det är farligt att bli för mycket, blanda 

in för mycket känslor in i jobbet. Jag har aldrig trott på det med som så många vill 

ha fram med att det ska vara riktiga känslor. Jag tror det måste skilja sig ganska 

mycket från ens privata känslor. Jag tror att det är jätteviktigt. Och jag tror att kan 

man det så syns inte det. Jag tror inte en ungdom ser det, jag bryr mig ju om alla 

här men jag har precis sagt att det är mitt jobb. Man kan liksom inte stå på två 

olika, utan det är mitt jobb. Det är också mitt jobb att folk kommer och går.” 

(Ibrahim). 

Ytterligare en av intervjupersonerna, Anna, var inne på samma spår när hon förklarade 

hur viktigt det var för henne att koppla bort boendet och det arbete som skedde där när 

hon kom hem efter ett avslutat arbetspass. Dessutom betonade även hon, likt Ibrahim, 

vikten av att hålla sig professionell: 

”För mig är det viktigt att jag kan hålla mig professionell i situationer där risken 

finns att man blir berörd, ja vid känslomässigt påfrestande situationer. Här kan 

man tappa kontrollen om man inte håller sig professionell och stänger ut sina egna 

känslor.” (Anna). 

Detta menade Anna vidare var viktigt för att kunna skilja på arbete och privatliv, vilket 

för henne var en avgörande betydelse för att hon skulle orka med det många gånger 

påfrestade arbetet med ungdomarna på boendet.  

Båda sidorna av detta, Elin som blev berörd av barnets livshistoria och de andra 

intervjupersonerna som betonade vikten av att koppla bort arbetet samt undvika att 

blanda in ens privata känslor i jobbet för att kunna behålla professionaliteten, kan 

förstås genom Goffmans (2000) begrepp rolldistans. Detta begrepp menade Goffman 

visades när individerna upprätthöll olika roller, och på så sätt lärde sig att särskilja och 

skapa distans mellan de roller de trädde in i sitt arbete och i sitt privata jag (Goffman 

2000). Ibrahims inställning om att endast se jobbet som ett jobb och på så sätt undvika 

att blanda in privata känslor när ungdomarna flyttade ut ur boendet, gjorde att han 

skapade ett ”försvar” där han undvek att bli berörd på riktigt vid mer jobbiga 

situationer. Anna var inne på samma spår, och agerade även hon utifrån Goffmans 

begrepp rolldistans, då hon beskrev hur hon försökte hålla sig professionell i 

känslomässigt jobbiga situationer. Detta gjorde att hon i längden kunde orka med det 
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påfrestade jobbet eftersom hon hade skapat ett förhållningssätt där hon kunde skilja på 

hur hon agerade och förhöll sig när hon var på arbetet och i sitt privatliv.  

Tankesättet ovan kan även förstås ur Holms (2009) diskussion om hur relationen mellan 

hjälparen och klienten präglas av en tydlig maktaspekt som gör att socialarbetaren måste 

agera på ett visst sätt för att inte skada relationen parterna mellan. Detta då relationen 

präglas av att hjälparen står i ett överläge gentemot klienten på grund av hjälparens 

maktövertag och klientens beroende av hjälpen. Holm betonar dessutom betydelsen av 

att hjälparen tar hänsyn till klientens behov och känslor, och inte blandar ihop det med 

sina egna. För att undvika detta är det viktigt att vi inte agerar på liknande sätt i arbetet 

som vi skulle ha gjort i situationer som dyker upp i privatlivet där vi ofta använder våra 

egna känslor och tankar som utgångspunkt för vårt beteende (Holm 2009). Troligtvis är 

intervjupersonerna ovan medvetna om hur beroende ungdomarna blir av personalen på 

boendet, detta eftersom personalen menade att de blev ersättningsföräldrar åt barnen i 

det tidigare skedet av asylprocessen. Detta är en viktig anledning till hur stor betydelse 

intervjupersonerna gör av att man som personal måste förhålla sig professionellt vid 

känslomässigt jobbiga situationer och kunna skilja på vilken roll man har i ens yrke och 

i sitt privatliv. Att inte göra det menade många av intervjupersonerna kunde leda till att 

man som personal kunde hamna i en situation där ungdomarnas förtroende gentemot 

personalen kunde raderas ut, eftersom en ledsen ungdom behövde en personal som inte 

vacklade känslomässigt när ungdomen behövde stöd vid jobbiga situationer. Därför 

menar Holm (2009) att det är viktigt att man som hjälpare är medveten om sina egna 

känslor och behov, och på så sätt undvek intervjupersonerna att hamna i en situation där 

relationen dem och ungdomarna skadades. 

6.3 Att agera professionellt  

Ett återkommande tema under intervjutillfällena var professionalitet och dess innebörd. 

Många av intervjupersonerna betonande vikten av att som personal, i situationer som 

kräver det, ha förmågan att plocka fram den professionella rollen samt kunna hålla på 

viktiga gränser, detta som en förutsättning för att kunna agera professionellt i arbetet 

med ungdomarna. Detta agerande menade de var viktigt av flera olika anledningar, vissa 

menade att det främst var för ungdomarnas skull då de måste kunna klippa banden vid 

en eventuell flytt från boendet, medan andra menade att det var viktigt för att man själv 
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inte skulle bli för känslomässigt involverad i ungdomarna, vilket de menade kunde leda 

till utbrändhet. 

6.3.1 Att gå över gränsen 

Att ses utanför boendet, att utbyta privata telefonnummer och att lägga till varandra som 

vänner på Facebook var exempel som flera av de intervjuade tog upp som när personal 

går över gränsen. I det vardagliga arbetet med ungdomarna menade personalen att de 

hela tiden behövde vara uppmärksamma på det egna beteendet, och i båda 

arbetsgrupperna var detta något som diskuterades regelbundet. Majoriteten menade 

dock att det som ansågs vara det rätta förhållningssättet inte var helt okomplicerat i den 

mening att personalen ofta befann sig i situationer med ungdomarna där de ville agera 

som något mer än bara en personal men att de trots detta inte kunde tillåta sig göra 

detta, då det både skulle uppfattas och kännas som ett oprofessionellt handlande. Flera 

av intervjupersonerna framställer hanterandet av det professionella förhållningssättet 

som ett etiskt dilemma då det strider mot de egentliga känslorna om hur man egentligen 

vill förhålla sig till ungdomarna. I detta sammanhang berättar en av de intervjuade, 

Aron, hur han ofta vill låta hjärtat styra men att han då måste lägga band på sig själv 

för att istället låta det sunda förnuftet styra. Även hans kollega, Hans, var inne på 

samma spår när han berättade om en ungdom som han varit kontaktperson till och som 

berört honom mycket. När ungdomen fick besked om att han fått avslag på sin 

asylsökan, hamnade Hans i en situation där han velat agera som något mer än bara en 

personal men tvingades avstå då han menade att det skulle leda till att han gick över 

gränsen. Ungdomen löpte stor risk att bli utvisad, och i väntan på ett slutgiltigt beslut 

från Migrationsverket följde Hans med honom till Barn- och ungdomspsykiatrin för ett 

samtal. Under detta samtal framkom det att ungdomen var orolig över sin situation, och 

strax efter samtalet berättade han för sin kontaktperson Hans om hur han önskar få 

extrajobba under tiden han väntar på sitt slutgiltiga beslut, istället för att vara hemma 

och fastna i alla negativa tankar som skulle tynga honom. Här hamnade Hans i en etiskt 

svår situation där han fick agera som personal:  

”I detta läge fick jag säga: ’Tyvärr, du får inte lov att jobba.’ Men killen fortsatte 

ändå att säga: ’Men du kan väl ändå fixa något till mig’. Och i dessa lägen tror jag 

det är lätt att man som personal säger, eftersom hjärtat vill det: ’Ja, men det är 
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klart att jag kan, men du får inte säga det till någon.’ Och ofta tänkte jag sedan att 

det var typiskt att jag inte kunde fixa det.” (Hans). 

6.3.2 Ett situationsbundet agerande 

Vidare framkommer det ur resultatet av våra intervjuer att arbetssituationen även 

framkallade att personalen i vissa situationer och sociala sammanhang kände att de 

behövde agera mer professionellt än i andra, där de kunde vara mer sig själva. I 

situationer i vilka de menade att de medvetet agerade mer professionellt än i andra, 

beskrevs situationer där de tvingats lämna delar av den egna personligheten och 

karaktären utanför, för att istället uppvisa ett mer formellt och mindre känslomässigt 

beteende. I samband med detta beskrevs bland annat situationer i vilka det förekommit 

bråk på boendet och där man som personal känt sig tvungen att ”släppa den där 

mammarollen man har” och ”… verkligen gå in som en personal och sätta ner foten och 

ringa polisen.” (Irma). I samband med diskussionen kring ett professionellt handlande 

ger även kollegan, Ibrahim, ett beskrivande exempel på den kontrast som råder gällande 

olika situationers framkallade beteende: 

”Är jag med två pojkar på en fotbollsmatch och alla där skriker lite, så kan jag 

också skrika. Jag behöver inte skrika de fulaste orden men jag måste också kunna 

leva in mig i matchen. Jag måste ju också kunna visa att jag är mänsklig. Det är en 

lite skör gräns där och man får nog välja de tillfällen också. När passar det att jag 

släpper lite och visar att jag kan vara rolig, men hela tiden så att det är okej på 

något sätt. Det tror jag är jätteviktigt. Det tror jag också är riskfyllt, att man blir 

för formell och att man kan bli nästan stel i sitt jobb, och det är en balansgång där 

vad som passar, det tror jag.” (Ibrahim). 

Att personalen upplever att arbetssituationen är av sådan karaktär att de många gånger 

tvingas skifta mellan två olika roller – den professionella och den personliga – kan 

tolkas med hjälp av Goffmans (2000) dramaturgiska perspektiv som bygger på att det 

mänskliga agerandet kommer att skifta beroende på i vilket socialt sammanhang 

individen ifråga befinner sig i. Detta uppträdande sker utifrån den närmaste 

omgivningens förväntningar på det egna beteendet och på så sätt kan individen själv 

styra de intryck han ger sin publik och därmed leva upp till deras förväntningar 

(Goffman 2000). 
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Den professionella rollen målas av flera i personalen upp som formell och fyrkantig 

medan den personliga rollen förklaras som avslappnad och mänsklig, och upprepade 

gånger beskriver personalen hur de klivit ur den professionella rollen och gått in i den 

personliga först efter att de befunnits sig i miljöer utanför asylboendet, eller i 

sammanhang på boendet där de varit ensamma med ungdomarna (t.ex. i bilen eller i en 

ungdoms rum).  

Goffman (2000) menar att en individ som befinner sig på scenen kräver prestation och 

inlevelse i sin roll utifrån sin publiks förväntningar, och att det är först när denne kliver 

av scenen och befinner sig i utrymmet bland kulisserna som individen inte längre 

behöver ta hänsyn till detta genom att spela teater. Där kan han istället slappna av, ta av 

sin mask och lägga ifrån sig sitt inövade manus (Goffman 2000). Av den anledningen är 

det för agerandets utformning helt avgörande om publiken (Ibrahims kollegor) är 

närvarande eller ej, något som kan förklara Ibrahims agerande när han för tillfället 

lämnade den professionella rollen. Genom att han var med ungdomarna på en 

fotbollsmatch var det för honom viktigt att han visade att han var mänsklig trots att han 

följde med som personal. Detta gjorde han genom att leva sig in i matchen, och då agera 

likt de omedvetna förväntningar som ofta finns på hur man ska bete sig på en 

fotbollsmatch. Här klev han istället in i den personliga rollen, och kände att han i 

situationen kunde agera enligt sitt eget önskemål. Detta kan liknas vid situationer där 

några intervjupersoner menade på att de kunde vara sig själva och för stunden kliva ur 

den professionella rollen, till exempel som när en av intervjupersonerna, Johan, 

berättade om hur han hade tagit med några av ungdomarna ut till en sjö och badat hela 

dagen. Däremot kunde det enligt Johan växla fort, från att ena dagen bada med 

ungdomarna till att nästa dag hamna i en situation där han behövde agera annorlunda, 

till exempel vid en stökig situation barnen emellan på boendet. Här menade Johan att 

han blev tvungen att tydligt gå in och visa barnen att detta inte var okej, vilket kan 

tolkas som att han, i likhet med Goffmans resonemang, klev in i en roll (professionella 

rollen) utifrån de förväntningar som fanns på hur man som personal skulle agera när 

liknande situationer uppstod.  

6.3.3 Att vara medveten om att ingå i en yrkesroll  

En av intervjupersonerna, Martin, pratade om att det inte bara handlar om i vilken social 

situation man som personal befinner sig i, utan att ett professionellt förhållningssätt 
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kräver att man är medveten om att man ingår i en yrkesroll och att det därmed förväntas 

att man gör och säger vissa saker: 

”Du måste hela tiden tänka på vad du säger, vad du gör och hur du sitter. Är det 

en film så kanske jag inte lägger mig i soffan utan jag sitter i soffan för att jag ska 

vara beredd. Jag jobbar och visar att det är jag som är personal, annars kanske det 

inte syns när någon kommer in om jag då är ung och ligger där i en hög med alla 

andra och kollar film. Så det märks ju hela tiden, hur man rör sig och hur man för 

sig. Det tror jag är väldigt viktigt, både för ungdomar och för folk som kommer 

utifrån. Det ska synas och märkas när man jobbar. Det tror jag är jätteviktigt.” 

(Martin). 

Martins betoning på vikten av att han under arbetsplatsen uppförde sig på ett visst sätt, 

samt att det skulle synas och märkas att han var personal, kan utifrån Goffmans (2000) 

dramaturgiska perspektiv förstås genom att en social roll har etablerats. Denna roll 

kräver en fasad av vissa inövande repliker, ett visst agerande och utseende utåt 

(Goffman 2000). Trots att den avslappnade situationen i soffan framför en film skulle 

kunna uppfattas som en miljö bakom kulisserna där Martin kan slappna av, kan han 

ändå inte lägga av den fasad som han menar är knuten till hans roll på arbetsplatsen. 

Han menar att det viktigt för honom att det syns att han är personal ifall det skulle 

komma in någon utifrån, vilket kan tolkas som att han ville bevara relationen mellan 

honom och ungdomarna i situationen som asymmetriskt. Detta menar Holm (2009) är 

en relation som präglas av att man som socialarbetare accepterar att relationen mellan 

klienten och socialarbetaren inte är symmetrisk. Först när man har insett detta kan man 

säga att man agerat professionellt (Holm 2009). I enlighet med Holms resonemang 

agerade Martin professionellt genom att han betonade vikten av det skulle synas och 

märkas att han jobbade när han såg på film, och på så sätt tydliggjorde att det fanns en 

skillnad i relationen mellan honom och ungdomarna. Denna maktskillnad i relationen 

var något som många intervjupersoner menade på var viktigt och något som alla som 

jobbar med ensamkommande flyktingbarn bör vara medveten om.  

6.3.4 Omgivningens inställningar och förväntningar kontra de egna   

Utöver de egna, och andra kollegors, förväntningar och föreställningar om yrkesrollen 

upplevde flera i personalen hur förväntningar och direktiv utifrån många gånger inte 

stämmer överens med den egna uppfattning om vad som är det rätta agerandet i arbetet 
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med de ensamkommande flyktingbarnen på boendet. En av intervjupersonerna, Elin, 

berättar om hur den kommun som asylboendet tillhör upprättat verksamhetsmål som är 

svåra att applicera i asylboendet och beskriver dessa som diffusa och långt borta. Hon 

menar att det låter fint men att det är av sådan karaktär att de är svåra att jobba efter, 

innan hon ger ett exempel på ett mål om att ett barn aldrig får bli utsatt för 

Kronofogden. Målet är av sådan utformning att det helt talar emot hur man förväntas 

handla i en situation då en ungdom tar sönder något på asylboendet. Då huset ägs av 

kommunen förväntas av personalen att en polisanmälan görs – men en polisanmälan för 

en asylsökande skulle antingen leda till påföljder som böter, eller till och med ett nekat 

uppehållstillstånd i Sverige: 

”Vad är vårt syfte med anmälan? Att barnen ska fara illa resten av livet och 

kanske inte få något uppehållstillstånd? Alltså vad är vårt syfte med den anmälan? 

Och får man en polisanmälan och får böter, då hamnar ju kanske barnet hos 

kronofogdmyndigheten. Det är ju det jag menar.” (Elin). 

Vidare berättar kollegan Aron om hur det på asylboendet finns en handlingsplan som 

personalen inte varit med och utformat men som de ändå förväntas följa om det skulle 

uppstå bråk på boendet: 

”… då ska jag springa in på rummet och låsa in mig, och skydda mig själv. Är de 

inte kloka?  Ska jag låta dem slå ihjäl varandra? Ska jag låta någon av dem skada 

sig? Nej det kan jag inte göra. Jag kan inte gå in på kontoret och gömma mig och 

hoppas att det inte händer något jätteilla.” (Aron). 

Dessa exempel på mål och uppmaningar utifrån beskriver flera i personalen vara av 

sådan art att de aldrig skulle tänkas följa dem. De menar att det inte bara skulle skada 

ungdomarnas framtid, utan även förstöra relationen ungdomarna och personal emellan. 

Vidare menar de att situationen leder till en konflikt mellan de förväntningar utifrån på 

det egna beteendet och de egna värderingarna om hur man faktiskt vill agera. 

Mead (1976) menar att det är hur en individ förhåller sig till de samhälliga 

förväntningarna på det egna beteendet som avgör vilken del av jaget som kommer att 

agera den handlande, och mest dominerande, delen i interaktion med andra. Mead talar i 

termer av attityder gentemot den generaliserade andre och menar att vi genom ett 

rollövertagande – förmågan att kunna leva oss in i andras människors situation – bär 
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med oss en samling attityder och värderingar som vi kommit i kontakt med i tidigare 

sociala sammanhang i vilka vi varit aktiva. Dessa attityder kan respresentera samhällets 

samlade och det är utifrån dessa attityder som vi kommer att bygga upp vår identitet och 

våra olika jag, för att sedan agera (Mead 1976). I situationer där det t.ex. utbryter bråk 

på asylboendet, eller när en ungdom tar sönder något, tvingas personalen att ta ett etiskt 

ställningstagande. Då verksamhetsmålen och handlingsplanerna förväntas följas, kan de 

av den anledningen ses som en utformning av den generaliserande andre. De individer 

på arbetsplatsen som har ett jag som domineras av ett subjektjag kommer, enligt Mead 

(1976), i situationer av etiska dilemman att ifrågasätta de givna roller och 

handlingsmönster som är knutna till dem, medan de som har ett jag med övertag av ett 

objektjag istället kan tänkas acceptera och anpassa sig efter de krav och förväntningar 

de har på sig, utan vidare ifrågasättning. 

När flera i personalen inte vill följa dessa riktlinjer då de menar att ungdomarna 

kommer att ta skada av dess konsekvenser samt att det skulle kännas som ett svek 

gentemot ungdomarna, kan tänkas att de, genom ett rollövertagande, talar om vad 

konsekvenserna blir av att som personal handla utifrån ett jag dominerande av 

objektjaget. Subjektjagets styrning skulle därmed begränsas och en individs spontana 

och initiativrika sida skulle hamna i skymundan för att lämna plats åt de andras 

attityder. Mead menar att det är just subjektjaget som vi ofta talar om när vi talar om oss 

själva, något som stämmer överens med det som personalen menar att de upplever när 

de i vissa situationer kan agera sig själva medan de i andra känner sig manade att kliva 

in i en roll. 

7. Slutdiskussion 

Intervjuerna med personalen på de olika asylboendena visade att samtliga var överens 

om att arbetssituationen var svår att hantera. Detta främst då barnen kommit till Sverige 

utan närvarande föräldrar och dessutom många gånger hade med sig traumatiska 

upplevelser från hemlandet. De flesta av personalen kände av den anledningen ett stort 

ansvar för barnen, då de blev deras närmaste, och i stort sätt enda, trygghet och sociala 

nätverk. Barnens livshistoria och den relation som byggdes upp personal och ungdomar 

emellan ledde ofta in personalen i olika upplevda roller. Det handlade främst om 

kompisrelationer och föräldrarelationer. För att som personal kunna förhålla sig 

professionell framhävdes betydelsen av att inneha förmågan att begränsa den 
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känslomässiga involveringen i ungdomarna samt att kunna skilja på de känslor man 

uppvisar i sitt yrke och i sitt privata jag. Som strategi för detta menade personalen att de 

i olika situationer med ungdomarna behövde agera på olika sätt och i dessa skifta mellan 

två situationsbundna roller, den professionella och den mer personliga. I situationer där 

personalen beskrev sig själva som ”personal” eller ”professionella” visade sig vara i 

sammanhang då de tycktes lämna större delar av den egna personligheten utanför och 

hålla tillbaka sina personliga känslor, för att istället gå in i en formell, övervakande och 

mindre känslosam roll. Den professionella rollen beskrevs även vara av sådan art att den 

i vissa fall skadade relationen med ungdomar men att den trots detta var viktig att 

identifiera sig med. Detta sågs som nödvändigt, inte bara för det egna välmåendet, utan 

även för ungdomarnas skull då de inte vid avslag på deras asylsökande eller flytt från 

boende får vara känslomässigt bundna till personalen. 

Vikten av att som personal styras av hjärnan och det sunda förnuftet istället för hjärtat och de 

egentliga känslorna, kom upp flera gånger under intervjuerna. Detta tolkar vi som att 

personalen menar att det mest effektiva sociala arbetet med ensamkommande flyktingbarn ska 

bedrivas med begränsningar av den egna personligheten. Kohlis (2006) studier visar dock på 

motsatsen. Nämligen att ett effektivt socialt arbete med ensamkommande flyktingbarn från 

personalens sida snarare kräver ett personligt och känslomässigt engagemang där den egna 

personen kommer till uttryck i relationen och kommunikationen med ungdomen (Kohli 2006). 

Här är frågan vem som egentligen har rätt, Kohli eller våra intervjupersoner? Eller är kanske 

en kombination av dessa det mest effektiva?  Vi menar, i enlighet med Kohli, att det mest 

optimala bör vara att uppvisa ett personligt engagemang gentemot ungdomarna, då vi tänker 

att man som personal på ett asylboende kan agera professionellt även om man engagerar sig 

känslomässigt i ungdomarna. Går det inte att vara professionell men ändå ha en nära relation 

till ungdomarna? Då vardagen på ett asylboende till stor del består av oro över familjen i 

hemlandet och en evig hemlängtan, synes det i våra ögon falla ganska naturligt att personalen 

på ett asylboende hamnar i en omhändertagande och stöttande, i vissa fall även vänskaplig, 

roll. Varför anses det vara oprofessionellt? Och vem är det egentligen som menar att det är 

det?  Vad vi kan hålla med personalen om är att det sunda förnuftet bör styra arbetet så inte 

”hjärtat helt tar över”. För den personal som helt och hållet jobbar efter sitt hjärta, som en av 

intervjupersonerna uttryckte det, finns risk för att denna personal blir alltför berörd av 

flyktingbarnens tidigare och nuvarande livssituationer och på så sätt tappar kontrollen i sitt 

arbete. Föreställ dig en situation där en ungdom på ett asylboende behöver stöd efter ett 
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besked om utvisning, och personalen blir så pass berörd att han eller hon inte klarar av att 

genomföra arbetet. Samtidigt får vi inte glömma bort att vi alla är människor, och vad vore 

socialt arbete då varje socialarbetare helt stänger ut sina känslor? Vi menar att det måste 

finnas en balans, att hjärtat inte får försvinna för att man styrs av det sunda förnuftet – och 

likaså tvärtom. 

Utöver detta visar våra intervjuer på att många i personalgruppen upplever att deras syn på 

arbetsuppgifterna på asylboendet ofta krockar med hur andra aktörer i samhället ser på dessa. 

Personalen menar att de inte fått vara med och utföra sina verksamhetsmål, riktlinjer och 

handlingsplaner men att de ändå förväntas följa dessa. I samband med detta berättar de hur 

konsekvenserna skulle se ut av att agera i enlighet med samhällets förväntningar och att de av 

den anledningen väjer helt att avstå. De berättar om hur det skulle påverka relationen mellan 

dem och ungdomarna till det negativa då det skulle kännas som ett svek och då personalen 

skulle bli en fiende i det hela. Att synen på det sociala arbetet med, och det rätta 

förhållningssättet gentemot, målgruppen skiljer sig åt i sådan stor utsträckning menar 

personalen kan ha att göra med att andra saknar insikt i hur det egentligen är att arbeta med 

ensamkommande flyktingbarn i deras hemmiljö. Något som gör direktiven både 

problematiska och orimliga att utföra.  Det kan tänkas att synen på de ensamkommande 

flyktingbarnen är bunden till vilken yrkesbenämning en individ har, i mötet med flyktingar. 

Att vara verksam som handläggare på Migrationsverket, personal på ett asylboende, utredare 

inom socialtjänsten eller kurator på BUP kräver olika arbetsuppgifter, grundinställning, 

bemötande och utgångspunkt. Migrationsverket uppgift är exempelvis att utreda och fatta 

beslut om en individs ansökan om asyl i Sverige och till detta hör ett kritiskt tänkande som 

många gånger bygger på misstro. När personalen på ett asylboende kommer i kontakt med 

dessa ensamkommande flyktingbarn är det under helt andra omständigheter. Här arbetar man 

istället för att få ungdomen att känna sig trygg, välkomnad och omhändertagen i det nya 

landet, vilket leder till att personalen på asylboendet etablerar en närmre kontakt med 

ungdomarna än någon annan aktör i samhället. Trots detta känner personalen sig manade att 

uppträda på ett vis som de menar inte helt är ”dem själva” och på ett sätt som de inte tycker 

känns rätt gentemot ungdomarna. Kan det vara så att de omgivande förväntningarna på deras 

beteende får dem att känna sig manade att uppträda på ett visst sätt för att förhålla sig 

professionellt? I detta sammanhang, på ungdomens eget boende, vill samhället dock gå in och 

kontrollera hur människor ska bemöta de ensamkommande flyktingbarnen. Detta trots att 

samhället på andra arenor verkar ha glömt bort denna målgrupp, vilket vi anser visa sig i den 
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bristfälliga forskning som bedrivs i Sverige kring de ensamkommande flyktingbarnens 

situation och levnadsvillkor. Vi önskar därför att det i framtiden forskas mer kring ett bra 

bemötande, med utgångspunkt i flyktingbarnens egna utsagor om saker som har varit 

betydelsefulla för de i samband med mottagandet i exillandet. Dessutom önskar vi att 

forskning kring migration lägger mer fokus på positiva faktorer, egenskaper och möten än de 

negativa och skadliga. Detta skulle kunna fungera som ett hjälpmedel för yrkesverksamma på 

olika asylboenden runt om i landet, och som något att luta sig mot vid diskussioner av 

professionalitet i det dagliga arbete med ungdomarna.  
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9. Bilagor 

9.1 Infobrev 

”Hej!  

Vi är två studenter som läser till Socionom (6e termin) på Socialhögskolan vid Lunds 

Universitet (Campus Helsingborg). Under vårterminen 2011 hade vi båda förmånen att i, 20 

veckor, praktisera på ett asylboende för ensamkommande flyktingbarn. Under den vistelsen 

väcktes vårat intresse för denna målgrupp och vi har nu valt att skriva vår c-uppsats om 

ensamkommande flyktingbarn och deras situation. 

Det vi vill undersöka är hur de ensamkommande barnens integreras in i det svenska samhället 

under asylprocessen, samt hur yrkesverksamma på asylboenden upplever den egna 

yrkesrollen och situationen att arbeta med ensamkommande barn som målgrupp.  

Rent konkret kommer vi utgå från följande teman:  

- Hur jobbar man med integration i väntat på asyl? Hur upplevs detta arbetssätt?  

- Hur uppfattar den egna yrkesrollen? Hur definieras och förklaras rollen som 

behandlingsassistent?  

Denna intervju kommer att ta mellan 30-60 min och vi kommer under tiden att använda 

bandspelare (endast om det är godkänt av dig), både för att underlätta samtalet och för att 

efteråt kunna koda intervjun (få ut intervjun skriftligt). Detta för att underlätta vårt arbete med 

C-uppsatsen. Tid och plats för intervju anpassas efter dig.  

Övrig viktig info: 

- Vi som håller i intervjuerna har absolut tystnadsplikt. 

- Du kommer att vara anonym och så gäller även boendets namn/plats. Vi kommer därmed att 

hitta på ett namn både vad gäller dig och boendet. 

- Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt, och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. 

- Du har också möjlighet att bestämma om viss info som dyker upp under intervjun inte skall tas 

upp. 

Efter att vi är klara med våra intervjuer kommer vi tolka, analysera och sedan presentera 

resultatet i en färdig C-uppsats. Detta arbete kommer sedan lämnas in till vår examinator som 

kommer att betygssätta det. Efter detta moment får du gärna ta del av vår uppsats om du vill! 

Hoppas det låter intressant. Vi hade uppskattat ifall ni kunde ta er tid. Hör gärna av er ifall 

något är oklart! 

Mvh  

Besnik Meziu & Sophie Ståhlnacke 

Kontaktuppgifter: 

XXX 

XXX” 
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9.2 Intervjuguide 
 

Bakgrund 

- Vill du börja med att kort berätta om boendet och vilka som kommer hit? 

- Hur länge har du jobbat inom denna verksamhet? 

- Jobbat tidigare med ensamkommande flyktingbarn? 

- Vad fick dig att söka dig hit? 

Arbetssätt  

- Har ni några riktlinjer/handlingsplan/modeller som ni följer i arbetet med barnen under deras 

tid på boendet?  

- Hur ser dessa ut rent konkret? 

- Hur ser du på dessa? Vad anser du som viktigast? Bör prioriteras först/sist?  

- Bortsett från riktlinjerna, hur jobbar ni för att integrera barnen?  

 -I vilken utsträckning är barnen med och bestämmer, i arbetet med dem?  

- Hur mycket anser Du att de kan vara med och bestämma?  

- Vilka situationer anser Du de inte bör vara med och bestämma? 

- Hur reagerar ungdomen på det? 

 

Professionalitet och förhållningssätt 

- Hur upplever Du att det är att jobba så nära ungdomarna samtidigt som Du förväntas vara 

professionell och representera en myndighet? 

- På vilket sätt tycker du att det är svårt/lätt? 

 - Finns det situationer i vilka du tycker att du bör agera på ett speciellt sätt?  

- När tänker du att du inte behöver göra det?  

- Hur tror Du ungdomarna upplever Dig i de olika situationerna? 

- När tycker du att relationen till en ungdom tenderar att bli oprofessionell? 

  

- Föreställ dig att du skulle sluta arbeta här och någon skulle fråga dig vad du tyckte var det 

allra bästa/roligaste med ditt förra arbete, vad skulle du svara då?  
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9.3 Avslutande ord från personal 

Om du tänker att du skulle sluta jobba här idag, och så skulle någon fråga dig vad som var 

det allra bästa med ditt jobb här – vad skulle du svara då? 

 

”Oj, det finns så mycket som är bra med det här. Jag älskar det här jobbet! Jag 

hoppas att jag ibland gör någon skillnad för de här ungdomarna. Att jag ibland 

lyckas ge dem någon kram när de precis behöver det som mest. Att de känner sig 

trygga här och att jag har fått vara del av det. För mig är det jättestort. Jag tycker 

det är så häftigt att träffa alla de här människorna, starka jättehärliga ungdomarna 

som har helt olika bakgrunder. Som verkligen vill kämpa och som verkligen 

försöker, men att det ibland är för svårt. Tänk om man ibland har lyckats säga 

någonting som gjort att dem tänker på någonting, eller att någon av dem kanske 

kommer ihåg att: ”Ja, det fanns en där”, det tycker jag är en häftig känsla” 

 

”Att man får lära sig så fruktansvärt mycket nytt, att man är öppet i sinnet och tar 

in. Jag stod och skala lök här ute om kvällen, det var stark lök, mina ögon bara 

rann… så kom en av killarna och sa att så ska du inte göra. Så hällde han upp salt, 

rätt mycket salt, vid sidan av skärbrädet, och sen rann inte ögonen mer… Alltså 

jag har lagat jättemycket mat och detta var perfekt, Afghanskt, knep..” 

”Det är ju helheten i sig. Alltså typen av jobb. Jag satt hos frisören en gång och så 

frågade hon, det här kallpratet, ”Vad jobbar du med?”, och så berättade jag då, 

och så stannade hon upp och sa: ”Gud, varje gång du går hem måste du känna att 

Gud vad jag har gjort någonting bra idag. Jag står bara här och klipper hår, hur 

viktigt är det? Men varje dag har du hjälpt någon. Du gör något bra för 

mänskligheten varje varje dag. Du hjälper ju någon.”  

 

”Det är ju det att jag kan göra någonting, faktiskt, med mig själv och inte bara en 

100-lapp. Utan med mig själv som verktyg kan jag hjälpa, eller stötta, eller finnas 

för en människa. Tänk vad fräck att om 10 år, när någon kanske åker hem, så ”Ja 

det var en tjej där hemma i Sverige”, tänk vad fräckt att få vara ett namn någon 

annanstans! Och det är sådant man får leva på. ” 

 

” Det är nog sättet man får ett större perspektiv på livet och världen. Man träffar 

människor från ställen som man normalt sätt när man bor här annars inte har en 

relation till. Det är inga länder du kanske åker på semester till eller vet någon som 

har varit i. Så det är häftigt, det är jättehäftigt…”  

”Jag jobbar med något som faktiskt är på riktigt. Ingen maskin. Inget som världen 

hade klarat sig utan. För det här hade inte världen klarat sig utan. Inget kan ersätta 

det. Så det tycker jag känns bra. Man gör någonting betydelsefullt och det är ingen 

som kan säga något annat. ” 

 

”Men just att jag har hjälp människor, jag har hjälp ungdomar i en 

jättejättekrissituation under deras liv. Och jag är fullt övertygad om att jag har 

gjort en liten del för allihopa. Kanske 2 procent, kanske 5 procent men jag har 



45 

 

gjort det. Och det är inte bara jag, det är alla mina kollegor också. Och att vi varit 

deras hjälp på väg till ett nytt liv, kan man säga. Ja, den känslan går inte att 

beskriva.” 

”Och just den här möjligheten att träffa dem igen, att dom kommer ihåg ens namn 

och känner igen en. För då har man förmodligen spelat en roll, för det gör ju de 

flesta människor. Man kommer inte ihåg namn så länge men vissa gör man ju det 

på. Dem kanske ser en men så ser jag inte dem, och så ropar dem och springer 

efter liksom. Då har man varit en del av deras liv så att de inte glömmer, och den 

möjligheten har man ju här varje dag.” 

 

”Alltså det är alla underbara barn, det är så många olika kulturer och jag lär mig så 

fruktansvärt mycket hela tiden. Glädjen när de får uppehållstillstånd och de 

springer sitt virrvarr här runt huset helt lyckliga.” 

 

”Det känns att man är på en plats där man faktiskt gör någonting för någon som 

verkligen behöver det. Och det är väl det som det här jobbet ger mest” 

 

”Ungdomarna! Det har varit det absolut bästa, att se deras utveckling, den är 

fenomenal. Om vi bara tar det språkliga, vi har en kille som var på väg till ett 

familjehem och i början hade han och jag mycket missförstånd och det handlar 

hela tiden om vilket tonläge du har om en person inte kan språket, vilket 

kroppsspråk du har. Hur du tittar på personen, hur du pratar med personen. Och nu 

i slutet när han skulle iväg så kunde vi sitta och ha en diskussion han och jag på 

svenska. Det var helt fenomenalt, jag kan inte beskriva den kicken. Du tänker inte 

på det just då i det läget men sen när han går därifrån, när han ska gå till sitt rum 

eller datarummet, så är det  

”Fan vi satt och snackade i 20 minuter om allt möjligt!”. Det är en kick, det är en 

jävla kick! Nu svär jag också… Det är det jag kommer att tänka tillbaks på, det är 

det som är det roligaste att se deras utveckling. Det är det absolut bästa.” 

”Åh nu fick jag rysningar. Jag kan inte tänka mig att sluta jobba med de här 

ungdomarna, men det är att träffa så många härliga människor som jag har gjort 

här och kunna hjälpa dem. Alltså jag har gjort någonting för dem, för någonting 

måste jag ha gjort hela tiden. Jag brukar säga ibland att jag älskar att hjälpa andra 

människor men att det skulle vara mitt yrke det skulle jag aldrig kunna föreställa 

mig, att jag skulle kunna försörja min familj med det, för jag hade kunnat göra det 

här frivilligt. Det är det bästa jag gjort i mitt liv och jag kommer aldrig att ångra 

mig oavsett vart jag kommer att hamna” 

 

 


