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SAMMANFATTNING  
 
Studiens huvudsyfte är att utforska HVB-personalens känslomässiga 
påfrestningar i samband med bemötandet av ensamkommande flyktingbarn 
samt att utforska personalens upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö i 
relation till interaktion med ungdomarna. Studien är baserad på fenomenologisk 
ansats, med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 10 medarbetare. 
Resultatet redogör för medarbetarnas upplevelser i samband med bemötandet av 
ensamkommande flyktingbarn samt medarbetarnas upplevelser av sin 
psykosociala arbetsmiljö i relation till interaktion med ungdomarna. Enligt 
resultatet upplevs arbetet med ensamkommande barn som både givande och 
krävande. Social kompetens upplevs vara den viktigaste kunskapen men även 
språk- och kulturkompetens betonas. Dessutom lyfts lyhördhet och respekt för 
andra människor fram som centrala aspekter. Enligt respondenternas utsagor 
upplevs den psykosociala arbetsmiljön någorlunda stressande. Medarbetarna 
använder sig av olika copingstategier för att hantera den emotionella påverkan. 
Studiens slutsats är att arbetet på HVB-hem är psykiskt och emotionellt 
påfrestande vilket ökar tendensen till psykisk ohälsa.  
 
NYCKELORD 
Fenomenologi, HVB-hem, ensamkommande barn, emotionellt arbete, 
psykosocial arbetsmiljö 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to explore the HVB staff's emotional strain 
associated with their work. The study is based on a phenomenological approach, 
using semi-structured interviews of ten employees. According to my results the 
personnel experienced working with unaccompanied minors as both rewarding 
and demanding. Social skills are the most important knowledge in this kind of 
work, but language and cultural competence are also desirable. Sensitivity and 
respect for other people are highlighted as central issues in this kind of work. 
The psychosocial environment is perceived as stressful. Workers use various 
coping strategies to manage their stress. The study concludes that work in the 
HVB home is mentally and emotionally stressful and strenuous, increasing the 
risk of mental illness. 
 
KEYWORD 
Phenomenology, HVB home, unaccompanied minors, emotional work, 
psychosocial work 
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1. INLEDNING 
 
Den här studien handlar om ett Hem för Vård och Boende (HVB-hem) där 
personalens känslomässiga påfrestningar och upplevelser av de krav som finns i 
samband med bemötandet av ensamkommande flyktingbarn är i fokus. Enligt 
Migrationsverket (2013) var det fram till 2013 aug 2089 ensamkommande barn 
som sökte asyl i Sverige, och framtidsprognosen tyder på att antalet förväntas 
öka i framtiden (ibid.). Migrationsverket definierar begreppet ensamkommande 
barn som: ”Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till 
Sverige utan legal vårdnadshavare” (Migrationsverket, 2013, b). Däremot avser 
begreppet flykting en ”utlänning som har sökt asyl och fått tillstånd att som 
flykting bosätta sig i Sverige” (Migrationsverket, 2013, b). De flesta 
ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige kommer från 
Afghanistan och Somalia, men flera kommer även från andra länder i Afrika 
eller i Mellanöstern. Åttio procent av dessa barn är pojkar och de flesta är 
mellan femton och sjutton år gamla (Migrationsverket, 2013, a). 
 
Angel och Hjern (1992) hävdar att ensamkommande flyktingbarn är en extremt 
utsatt grupp barn varav de flesta har haft mycket svåra upplevelser. Även efter 
att de har anlänt till Sverige får de det inte mycket bättre psykiskt sätt eftersom 
de saknar sina föräldrar och sina hemländer. De är mycket deprimerade och 
ledsna över allt de har förlorat såsom deras sociala nätverk, identitet och 
framtidsperspektiv. Det nya landet medför bara ovisshet inför framtiden i det 
främmande (ibid.). Även Hessle (2009) fäste uppmärksamhet på att tre av fyra 
barns psykiatriska hälsa försämrades efter att de hade fått uppehållstillstånd, 
vilket antagligen beror på ovisshet för framtiden och faktumet att de ska klara 
sig på egen hand i ett helt främmande land (ibid.) Känslor spelar en central roll i 
dessa processer.  
 
Wettergren (2013) menar att dagens samhälle genomsyras av fokus på känslor. 
Således har den samhällsvetenskapliga forskningen också ett ökat intresse för 
emotioner eftersom känslor betraktas som handlingens drivkraft och gödsel 
(ibid.). Enligt Sörensdotter (2008) bildar organisationer också emotionella 
(känslomässiga) arenor. I exempelvis människobehandlande yrken där personal 
möter en hjälpbehövande medmänniska har känslor central betydelse i arbetet 
eftersom relationerna fyller en viktig funktion angående både den 
hjälpbehövande personens och personalens välbefinnande (ibid.). Hochshild 
(1983) definierade emotionellt arbete med att det avser lönearbete och inte 
känsloarbete som vi uträttar i våra relationer i vardagen. Emotionellt arbete äger 
rum vid alla arbetsrelationer som innebär möten med kunder, klienter, patienter 
eller omsorgstagare. Emotionella arbeten innebär att kunna hantera, uttrycka 
och förstå känslotillstånd. Emotionellt arbete kräver respekt, anpassning, 
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lyhördhet, empati och förmåga att hålla masken i mötet med hjälpbehövande 
(ibid.).  
 
Dahlgren (2011) menar att känslomässigt arbete oftast inte är synbart. Ändå 
utgör de emotionella påfrestningarna en risk för människan att utveckla psykisk 
ohälsa vilket i sin tur också kan bidra till utvecklingen av stressrelaterade 
sjukdomar hos den emotionellt arbetande individen (ibid.). Dahlgren (2011) 
uppmärksammar oss på att emotionellt arbete kan leda till människors 
känslomässiga exploatering vars koppling till psykisk ohälsa och 
stressrelaterade sjukdomar är bevisade genom den epigenetiska forskningen. 
Enligt den epigenetiska forskningen leder känslor och upplevelser till 
kroppsliga reaktioner på molekylär nivå genom att vissa gener aktiveras och 
vissa gener stängs av. Detta sker på grund av att människans kropp svarar på 
upplevelsepåverkan från sin sociala omvärld som i sin tur leder till negativa 
hälsokonsekvenser (ibid.). Vid emotionellt arbete utnyttjas människors 
känsloliv vilket lätt kan resultera i att människan upplever sig frustrerad eller till 
och med stressad. Detta leder oftast till individens egen medikalisering viket 
betyder att människor använder sig av receptfria läkemedel som behandling för 
sina hälsoproblem. Detta sker delvis för att människor tror sig kunna lösa sina 
problem (som egentligen har social karaktär) med receptfria mediciner och 
delvis för att människor inte vågar sjukskriva sig eftersom sjukskrivningen kan 
utgöra en hot för deras anställningsbarhet i dagens samhälle.  
 
Enligt mig kan emotionellt arbete med ensamkommande barn betraktas som en 
sorts välfärdsarbete eftersom människor i välfärden arbetar mot ”ovälfärden” 
vilket kräver engagemang och känslomässigt starka och stabila människor. 
Eftersom antalet ensamkommande barn förväntas öka i Sverige kräver arbetet 
med dessa ungdomar ökande insatser av det svenska samhället. Detta innebär 
inte bara krav på utökade ekonomiska resurser utan även psykiskt friska och 
utbildade mänskliga resurser, för att kunna på ett tillfredställande sätt ta hand 
om dessa ungdomar. Men samtidigt vill jag även påpeka att enligt min 
uppfattning förekommer emotionellt arbete inte bara vid socialt arbete utan även 
i alla yrken där man arbetar med människor som exempelvis inom hälso- och 
sjukvården.  På så sätt berörs en bred samhällsgrupp av problematiken som hör 
till emotionellt arbete. Därför menar jag att det hälsofrämjande arbetet är viktig 
speciellt inom emotionellt påfrestande arbete i syfte att bevara 
arbetstagarnas/skattebetalarnas hälsa vilket i sin tur gynnar den svenska 
befolkningen. Gällande det emotionella arbetet innebär det att ju svårare 
problem socialarbetaren arbetar med desto mer påfrestande upplevs arbetet. 
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Arbetet med ensamkommande flyktingbarn är flerdelat eftersom dessa barn ofta 
kommer med svåra traumatiska upplevelser och kan inte heller det svenska 
språket. Detta gör att de är svåra att möta vilket kan skapa stress hos personalen 
som arbetar med dessa ungdomar.  Även stressforskarna Lundberg och Wentz  
(2005, s. 139) påpekar att psykisk och psykosocial stress kan definieras som 
”ett växelspel mellan omgivningens krav och individens möjlighet att tillgodose 
dessa krav” (ibid.). För att ge dessa ungdomar ett tillfredställande bemötande 
krävs respekt, empati och ett allmänt gott psykiskt hälsotillstånd hos personalen 
som arbetar inom detta fält. Personalens psykiska hälsa är betydelsefull i en 
påfrestande arbetsmiljö. Enligt Theorell (2003) inbegriper den psykosociala 
arbetsmiljön alla sociala relationer som ingår i arbetets innehåll där begreppet 
psykosocial avser interaktionen mellan människans psykiska och sociala 
förhållanden. Dessutom anser Theorell (2003) att det skiljer sig åt mellan den 
arbetsmiljö där man arbetar med människor och arbetsmiljön inom andra typer 
av sysselsättningar. Arbetsrelaterad ohälsa inom människobehandlande 
serviceyrken kopplas framförallt till psykosociala faktorer, vilket stor del består 
av mötet mellan människor eftersom sociala interaktioner har en central 
betydelse i arbetet med människor (ibid.). Även Kristenson och Sjögren (2003) 
menar att arbetsrelaterad stress är ett arbetsmiljöproblem eftersom psykosociala 
faktorer och stress kan leda till ohälsa bland medarbetarna (ibid.). 
Ensamkommande flyktingbarn bor vanligtvis i HVB-hem (Hem, Vård Boende) 
vilket är en typ av behandlingshem som kan vara en psykiskt påfrestande 
arbetsmiljö för medarbetarna. Därför kan det vara betydelsefullt att personalen 
som arbetar i sådana organisationer har en god coping förmåga 
(stressbemästringsförmåga).  Enligt stressforskarna Lundberg och Wentz (2005) 
innebär coping alla tanke- och beteendemässiga ansträngningar vi använder för 
att eliminera eller försvaga de krav vi upplever påfrestande eller 
överväldigande. För att kunna hantera dessa krav behöver man 
stressreducerande aktiviteter. Dessa aktiviteter kan vara problem- eller 
känslofokuserade beroende på den stressande faktorn (ibid.). 
 
1.1 Syfte  

 
Syftet med uppsatsen är att utforska och öka kunskapen om HVB-personalens 
känslomässiga påfrestningar och upplevelser av de krav som finns i samband 
med bemötandet av ensamkommande flyktingbarn. Ett ytterligare syfte är att  
öka kunskapen om HVB-personalens upplevelser av sin psykosociala 
arbetsmiljö i relation till interaktion med dessa ungdomar. Därtill att ta reda på 
vilka bemästringsstrategier personalen använder för att hantera sina 
känslomässiga påfrestningar. 
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1.2 Den studerade verksamheten 
 
Studien omfattar en HVB-enhet i Linköping; huvudmannen för verksamheten är 
Active Omsorg och Skola i Linköping AB. Enligt hemsidan för Linköpings 
kommun har den privatägda Aktive Omsorg och Skola ett kontrakt med 
omsorgsnämnden i Linköpings kommun om att erbjuda ensamkommande barn 
bostad och omsorg (Linköpings kommun, 2013). Föreståndaren för den 
studerande enheten och huvudmannen för Active Omsorg och Skola har 
medgett att vara offentlig i denna studie.  
 
1.2.1 Active Omsorg och Skola 
 
Hemsidan upplyser om att Active Omsorg och Skola i Linköping är ett 
aktiebolag med 5 delägare. Verksamhetens idé är att erbjuda uppdragsgivarna 
hög kvalitet och flexibilitet. För att säkerställa verksamhetsidén finns en 
kvalitetsgrupp som systematiskt arbetar för att upprätthålla kvaliteten i 
verksamheten. Det systematiska arbetet innebär att kvalitetsgruppen lägger fram 
kontinuerliga förbättringsförslag. Verksamhetens mål är att bedriva en personal- 
och kunskapsintensiv verksamhet och att bedriva professionell behandling som 
anpassas efter den enskildes behov. Ytterligare ett mål är att alla som kommer i 
kontakt med Active Omsorg och Skolas verksamheter, skall uppleva att de 
bemöts med respekt samt att kritik från tillsynsmyndigheter inte får förekomma. 
Arbetsformen i verksamheten är baserad på teamarbete mellan anställda och 
klient (Active Omsorg och Skola, 2013 a). 
 
Enligt information på hemsidan arbetar Active Omsorg sedan 2008 med 
mottagande av ensamkommande barn i åldrarna 15-20 år. Idag har enheten 
HVB ett riksintag och verksamhetens syfte är att garantera ett tryggt liv för 
ungdomar när det blir dags att stå på egna ben. Personalgruppen är tillgänglig 
dygnet runt och kan erbjuda olika alternativa lösningar i form av samtalsstöd, 
massage, akupunktur och zonterapi i syfte att minska ungdomarnas stress. 
(Aktiv Omsorg och skola, 2013 b)  
 
1.2.2 Active Omsorg HVB Ensamkommande Barn i Linköping 
 
Enligt fakta på hemsidan är huvudmannen för verksamheten: Active Omsorg 
och Skola i Linköping AB. Man kan också läsa på hemsidan att företaget i 
Linköping sammanlagt kan ta emot tjugo barn och ungdomar. Verksamheten i 
Linköping riktar sig till både invandrarflickor och pojkar mellan 15 och 20 år. 
Det finns även möjlighet att skriva in yngre syskon mellan 13 och 14 år. 
Verksamheten tar emot barn och ungdomar som befinner sig i en situation under 
eller efter asylprocessen efter överenskommelse med Migrationsverket (Aktiv 
Omsorg HVB Ensamkommande Barn, 2013).  
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På verksamhetens hemsida beskrivs behandlingsinnehållet vilket innebär en 
kartläggning av barnens eller ungdomarnas förmågor, kapaciteter och behov. 
Företagets stödinsatser syftar till att driva på barnens och ungdomarnas 
integration i det svenska samhället. Detta sker genom undervisning i svenska 
språket samt kultur via Anders Ljungstedts Gymnasium (Linköpings kommun, 
2013).  Man kan också läsa på företagets hemsida att det inte sker behandling i 
den mening som definieras i SOSFS (Socialstyrelsens författningssamling 
2003:20). Ungdomarna bor två eller tre tillsammans i separata lägenheter inom 
bostadsområdet där personalen har en baslägenhet och arbetar aktivt med 
ungdomarna (Aktiv Omsorg HVB Ensamkommande Barn, 2013).  
 
Utifrån intervjuerna har det även framkommit att personalgruppen på den 
studerande enheten har kompetens inom olika evidensbaserade metoder som 
exempelvis MI (motiverande stödsamtal), KBT (Kognitiv beteendeterapi) och 
DBT (Dialektisk Beteende Therapi). Därtill har all personal utbildning i PTSD 
(Post Traumatisk Stress Syndrom), somatisering (stressrelaterade kroppsliga 
besvär), BBiC (Barns Behov i Centrum), våld och hot, HLR (hjärt-lung- 
räddning). Dessutom har personalen även befogenhet även att skicka remiss till 
FMC (Flyktings Medicinsk Centrum) om en ungdom bedöms behöva psykisk 
vård. I företaget finns dessutom komplementära behandlingsmetoder att tillgå 
såsom akupunktur, massage (klassiskt, taktilt), zonterapi samt ART (Aggression 
Replacement Taining) utbildad personal men också tillgång till konsultation hos 
terapeuter samt att man har egna välutbildade terapeuter.  
 
Förutom detta har personalen regelbundna handledningstillfälle för att kunna 
bemöta de ensamkommande barnen på rätt sätt och för att underlätta 
hanteringen av personalens egna känslomässiga påfrestningar. Vid sidan av 
detta talades det också om att personalgruppens sammansättning planerades att 
bestå av personer med olika språkkunskaper, kulturkompetens samt olika 
utbildnings- och etnisk bakgrund samt ålder. 
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1.3 Disposition 
 
Arbetet är uppdelat i fem kapitel. 

• I kapitel 1 presenteras en inledande del, studiens syfte, avgränsning, 
centrala begrepp, samt beskrivs det studerade verksamheten. 

• I kapitel 2 presenteras tidigare forskning och ett teoretiskt perspektiv 
kopplat till det empiriska resultatet. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av den teoretiska referensramen. 

• I kapitel 3 presenteras metodologiska ramar och tillvägagångsätt för den 
empiriska studien.  

• I kapitel 4 presenteras det empiriska resultatet. 
• I kapitel 5 presenteras analys av det empiriska materialet. 
• I kapitel 6 presenteras slutdiskussion, slutsatser, förslag på överväganden 

och förslag till fortsatt forskning. Kapitlet avslutas med en 
metoddiskussion. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM  
 
Avsnittet inleds med tidigare forskning ur både en nationell och internationell 
utblick inom området. Sedan följer en redogörelse för de teorier som används 
för att analysera och diskutera undersökningens resultat. Först beskrivs de 
teorier som kopplas till HVB-personalens känslomässiga påfrestningar och 
upplevelser av de krav som finns i samband med bemötandet av 
ensamkommande flyktingbarn. Dessa teorier handlar om människobehandlade 
organisationer, emotionellt arbete, social rollteori samt kultur och etnicitet. 
Sedan beskrivs de teorier som kopplas till HVB-personalens upplevelser av sin 
psykosociala arbetsmiljö vilket i sin tur kopplas till HVB-personalens stress- 
bemästringsstrategier för att hantera sina känslomässiga påfrestningar. Dessa 
teorier handlar om stress- arbetsrelaterad stress- psykosocial stress, coping och 
bemästringsstrategier. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av den 
teoretiska referensramen utifrån min egen positionering. 
 
2.1 En sporadiskt studerad terräng?  
 
HVB-hemspersonalens upplevelser av vilka krav som finns i samband med 
bemötandet av ensamkommande flyktingbarn är sporadiskt studerat. Detta 
gäller även personalens upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö i relation till 
bemötandet med ensamkommande flyktingbarn. Litteratursökning och 
litteraturgenomgång utfördes i universitetsbibliotekets katalog, på google, 
google schoolar samt i olika databaser såsom Scopus, Artikelsök, Pub Med och 
Science Direct via sökord som: ensamkommande flyktingbarn, unacompanied 
refugee and children, employers stress, coping and emotional work with 
unacompanied refugee children and employers stress, emotional and work.  
Studier som jag hittade efter litteraturgenomgången handlar i första hand om 
flyktingbarnens upplevelser. I detta stycke tas därför även studier upp som kan 
relateras till liknande typ av människobehandlande- och servicearbete.  
 
2.1.1 Nationell utblick 
 
Angel och Hjern (2004) beskriver att människors empati har en stor betydelse i 
arbetet med flyktingar. Dessutom upplevs empatin vara särskilt viktig när det 
gäller flyktingbarn eftersom barn är i särskilt behov av att känna sig trygga och 
lugna under sina svåra livsvillkor. Angel och Hjern (2004) påpekar även att 
människor som arbetar med flyktingbarn ofta har problem med gränssättningen 
mellan den privata sfären och den yrkesmässiga eftersom dessa människor har 
lätt att hamna i fällan att engagera sig för mycket i samband med sitt arbete 
(ibid.). Data om goda män förekommer redan 2006. En studie som är utförd av 
Rimsten (2006) studerade de ensamkommande flyktingbarnens position i 
Sverige. I samband med undersökningen intervjuades även de goda männen. I 



 8 

samband med resultat framkom även de goda männens upplevelser av att arbeta 
med ensamkommande flyktingbarn. Enligt detta upplever goda mannen arbetet 
med ensamkommande barn som positivt, givande och även intressant, eftersom 
de får lära känna människor från andra kulturer. Dock upplever goda mannen 
svårigheter i arbetet vilket kan kopplas till svårigheter att leva upp till 
ensamkommande barns förväntningar. Dessutom upplevs språksvårigheter 
besvärliga eftersom detta lätt kan leda till missförstånd (ibid.).  
 
Olsson (2008) skrev sin doktorsavhandling om emotioner i arbetet. Syftet med 
detta arbete var att ur ett sociologiskt perspektiv förstå hur anställda inom hälso-
och sjukvården upplever sin arbetsmiljö. Studiens resultat baseras på kvalitativa 
intervjuer där flera yrkeskategorier representeras. Resultatet påvisar att den 
emotionella kulturen på arbetsplatsen har avgörande betydelse för människors 
uppfattningar om sitt arbete. Det framkommer också att hälsoarbetet utgör en 
specifik typ av emotionellt arbete, men samtidigt tycker människor att det är 
viktigt att ha balans mellan arbete och privatliv. Enligt resultatet kan det 
emotionella klimatet på en arbetsplats fungera som en buffert angående 
arbetsrelaterad stress, till och med den aspekten ligger oftast till grunden för 
varför anställda väljer att inte byta arbetsplats (ibid.).  
 
2.1.2 Internationell utblick  

 
Svårigheter i samband med arbete med flyktingbarn framkommer även i ett 
internationellt perspektiv. Exempelvis studerade Kohli (2006) socialarbetares 
upplevelser av att arbeta med asylsökande ungdomar i England. I Kohlis (2006) 
resultat framkom att enligt socialarbetare är det svårt att bygga relationer med 
flyktingbarn eftersom dessa ungdomar inte litar på någon. Dessutom framkom 
det att socialarbetare alltid ska vara redo för att empatiskt lyssna på svåra 
livsberättelser utan att egentligen visa sina egna emotioner som uppkommer 
under och efter samtalet (ibid.). En annan studie som är utförd av 
Roberts & Messmer (2012) undersökte upplevelser och känslor hos pediatriska 
sjuksköterskor som vårdar barn på sjukhus som inte medföljs av sina föräldrar. 
Studien utfördes med kvalitativ ansats och påvisade att sjuksköterskor 
påverkades emotionellt. Enligt studiens resultat behandlar barnsjuksköterskor 
sina patienter med ökad känslighet och empati (ibid.).  
 
En amerikansk studie som genomfördes redan i slutet av åttiotalet har påpekat 
relationernas betydelse i samband med omsorgsarbete när det gäller upplevelsen 
av stress. Bartoldus, Gillery och Sturges (1989) åskådliggjorde att stressen som 
kom ur relationerna till klienterna var största källan till omsorgsarbetarnas 
arbetsrelaterade stress samt låg lön. Enligt studiens resultat upplevdes de 
svårare och emotionella och relationella aspekterna i arbetet mer stressfyllda än 
de praktiska uppgifterna (ibid.). Dessutom har Shinn, Rosario, Morch och 
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Chestnut (1984) genomfört en postenkät av 141 servicearbetare för att 
undersöka effekterna av att klara av de psykiska påfrestningarna som orsakats 
av stress på arbetet. Individuella coping kunde inte lindra påfrestningar som 
producerades på grund av stress på arbetet, men gruppcoping var effektiv 
eftersom den gav socialt stöd för den enskilda individen. Studiens slutsats är att 
sociala tjänster som handhålls av myndigheter bör vidta åtgärder för att minska 
stress hos de anställda (ibid.).  
 
Avsnittet om tidigare forskning ger en kort utblick på den existerande kunskap 
som kan kopplas till känslomässigt arbete och arbetsrelaterad stress i 
känslomässigt arbete. I det följande görs även en bredare teoretisk genomgång 
som presenterar de teorier och begrepp som ligger till grund för detta arbete. 
 
2.2 Människobehandlade organisationer 
 
Hasenfeld (1983) skapade begreppet humanserviceorganisationer. Enligt honom 
kan humanserviceorganisationer delas in i tre olika kategorier; bedömande, 
upprätthållande och förändrande. Ett exempel på en bedömande 
humanserviceorganisation är domstolar. Ett exempel på upprätthållande 
humanserviceorganisationer är äldreomsorg och ett exempel på förändrande 
humanserviceorganisation är skolor och behandlingshem eftersom deras syfte är 
att aktivt förändra individen för att på sikt bättra på dennes välbefinnande. 
Hasenfeld (1983) menar att humanservicearbete skiljer sig från andra typer av 
sysselsättning eftersom arbetsprocessen involverar en annan människa som blir 
både råmaterial i arbetet och samtidigt en medverkande aktör som antingen kan 
underlätta eller försvåra arbetsprocessen. Oavsett kategori syftar denna typ av 
arbete till att förändra och påverka något hos individen därför har denna sorts 
arbete även en moralisk karaktär i och med att arbetsprocessen kräver 
bedömningar och ställningstagande (ibid.).  
 
Jönsson (2006) menar att människobehandlande organisationer är ett 
samlingsbegrepp för organisationer som arbetar på olika sätt i närkontakt med 
människor. Jönsson (2006) beskriver även att i människobehandlande 
organisationer är det känslomässiga förhållandet mellan den hjälpbehövande 
och medarbetaren en viktig aspekt när det gäller hur människor upplever sin 
arbetssituation. Detta beror på att den hjälpbehövande människan också har en 
aktiv medverkan i utformningen av sin livssituation och har egna förväntningar, 
önskemål och vilja och därför utgör relationen mellan den hjälpbehövande och 
den anställda kärnan i arbetet. Dessutom påpekar Jönsson (2006) att det i denna 
sorts arbete finns ett inbyggt krav på personligt engagemang eftersom 
arbetsuppgifterna ofta är emotionellt krävande (ibid.).  
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Wettergren (2013) menar att man kan tala om en institutionaliserad 
hjälparinteraktion då hjälparen tillhör en organisation eller myndighet vars 
uppgift är att hjälpa utsatta grupper i samhället. En hjälpare kan alltså återfinnas 
många olika yrken (ibid.).  
 
2.3 Emotionellt arbete  
 
2.3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter gällande emotionellt arbete 
 
Allwod och Eriksson (2010)  beskriver att positivismen är en 
vetenskapsfilosofisk inriktning som var betydelsefull i början av 1900-talet. 
Inriktningen betonar betydelsen av sensorisk evidens, det vill säga innebörden 
av den upplevelsebaserade informationen från individens sinnesorgan vilket 
även betraktas utgöra grunden till all vetenskaplig kunskap. Under sådana 
förhållanden anses omvärlden vara den viktigaste informationskälla bakom 
inriktningens begreppsdefinitioner eftersom det innebär att den enda kunskap vi 
vet och kan erhålla kommer genom våra upplevelser (ibid). Även enligt Bryman 
(2011) talar positivismen för en tillämpning av naturvetenskapliga metoder vid 
studier av människors sociala verklighet (ibid.). 
 
Allwood och Eriksson (2010) beskriver även utifrån epistemologiska teorier hur 
kunskap kan produceras och enligt dessa teorier finns det två synsätt för hur 
kunskap kan frambringas; rationalism och empirism. Rationalismen lägger 
tyngden på forskarens betoning gällande vad som anses viktigt i 
forskningsresultatet och framhäver subjektets roll för kunskap om ett objekt 
vilket innebär att forskarens förförståelse speglas i forskningsresultaten och 
bidrar till människors förståelse om vad som är viktigt i forskningsresultaten. 
Däremot lägger empirismen tonvikten på objektets betydelse i 
forskningsresultaten och det empiriska synsättet utgår ifrån att all kunskap 
erhålls genom erfarenheter (ibid.). Emotionellt arbete och mänskliga emotioner 
kan kopplas till empirism då empirism enligt Bryman (2011) innebär synsättet 
att man kan erhålla vetenskaplig kunskap via sinnena. Dessutom beskrivs 
emotionalism som en tradition inom kvalitativ forskning vilken intresserar sig 
för subjektiviteten, det vill säga eftersträvar att få tag i individers inre verklighet 
i form av upplevelser och erfarenheter (ibid). Arbetet med ensamkommande 
flyktingbarn hör till fältet emotionellt arbete. Till och med arbetssociologins nya 
forskningsfält handlar om emotionell sociologi som sysslar med beskrivandet av 
känslor av ett utifrånperspektiv enligt Bryman (2011). 
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2.3.2 Viktiga krav och personliga egenskaper i emotionellt arbete 
 
Enligt Söderlindh (1994) är det framförallt krav på en rad goda psykiska 
egenskaper vid arbete med flyktingbarn. Detta innebär att man är varm, känslig, 
lyhörd, respekterande, tålmodig, medkännande, vänlig och lyssnande för att 
bygga upp en bra relation (ibid.). Hochshild (1983) definierar emotionellt arbete 
som individens förmåga att hålla tillbaka vissa känslor och visa upp andra 
genom ansiktsuttryck och kroppslig disposition i samband med interaktion 
(ibid.).  
 
Wettergren (2013) menar att emotioner ingår i ett socialt sammanhang och de 
föds och göds i samspel mellan människor. Wettergren (2013) skiljer mellan 
känsla och emotion. Begreppet känsla beskrivs som sinnesförnimmelser och 
upplevelser som en person upplever inåt medan begreppet emotion står för vad 
en person kommunicerar utåt. En emotion består av fyra element; 
situationsbedömning, sinnesförnimmelser, gester och ett kulturellt uttryck på de 
tre första beståndsdelarna (ibid.).  
 
Holm (2001)  beskriver den professionella hjälparens villkor där respekt, 
omtanke och en helhetssyn på människan betonas. I det professionella 
hjälparbetet finns ett inbyggt krav på kunskap och kompetens om människors 
psykologiska och sociala förhållanden. Detta innebär även ett krav på 
självkännedom och empati. ”Empati innebär förmågan att sätta sig i och förstå 
en annan människas känslor och psykiska situation” (Holm, 2001; s. 47).  
Utöver empati finns det även krav på självreflektion och självdisciplin. Man 
skiljer mellan flera sorters empati men de vanligaste formerna är affektiv det 
vill säga känslomässig och kognitiv empati vilket betecknar intellektuell empati. 
Utöver detta finns en så kallad prediktiv empati vilket avser förmågan att 
förutsäga hur en annan person kommer att agera. Man pratar om situationell 
empati om man talar om personens förmåga att uppfatta den andra i den aktuella 
situationen. Den sista formen kallas för egenskapsempati vilket betraktas som 
ett personlighetsdrag hos individen. En människans empatiska förmåga kan 
delas in i empatisk förståelse och empatiskt kommunikativt beteende där den 
empatiska förmågan hos hjälparen är viktig för att skapa en relation, ge stöd och 
trygghet för att bygga upp ett samarbete (ibid.). 
 
Leppänen (2005) anser att de som arbetar med hjälpbehövande dagligen får 
möta och hantera den andras och egna känslor men även kollegernas känslor.  
För att kunna utföra detta arbete behöver personalen leva sig in i den 
hjälpbehövande människans situation och anpassa sitt arbetssätt individuellt 
efter behov. I samband med det hjälpande arbetet kommer känslor att utgöra en 
viktig del av upplevelsen av arbetssituationen (ibid.). Läppenen (2005) menar 
att arbetet och människor har två dimensioner; den rationella och den 
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emotionella. Den rationella dimensionen bedömer den hjälpbehövande 
människan som ett föremål för arbetet medan den emotionella dimensionen 
handlar om att bemöta och påverka känslor som dyker upp i samband med 
arbetet. På så sätt utgör känslor ett redskap i det rationellas tjänst och empati 
blir ett grundläggande krav i arbetet med människor. Att vara empatisk i 
samband med arbetet innebär att man släpper på den rationella dimensionen och 
tillåter sig att känna det den hjälpbehövande känner. Känslor som uppkommer i 
arbetet blir ganska starka eftersom de är knutna till den hjälpbehövandes 
problem och behov (ibid). Dock menar Läppenen (2005) att de som vill arbeta 
med socialt arbete har en vilja att arbeta med människor.   
 
2.3.3 Förhållningsätt och känslohantering i samband med emotionellt arbete 
 
Enligt Hochschild (1983; 2003) kan en medarbetare ha tre olika förhållningssätt 
i det känsloarbete som krävs av denne. Det första är att medarbetaren 
identifierar sig helhjärtat med sitt arbete och inte upplever skillnad mellan sin 
privata och sitt yrkesmässiga jag. Det andra förhållningsättet innebär att 
medarbetaren upplever sig falsk, och det tredje förhållningssättet innebär att 
medarbetaren är positiv till att se arbetet som en scen där denne agerar. Oavsett 
förhållningssätt beror arbetets mening på kontexten och de relationer som 
utformas inom arbetets ram. Emotionellt arbete innebär att medarbetaren ska 
hantera, uttrycka och förstå känslotillstånd, men även ha förmågan att väcka 
specifika känslor till liv (ibid.). 
 
Hochshild (1983; 2003) menar att vid emotionellt arbete krävs att medarbetaren 
ska kunna hantera sina känslor. Exempelvis vid ytlig agerande iscensätter 
medarbetaren vissa känslouttryck utan att uppleva dessa, medan vid djupt 
agerande måste medarbetaren trycka ned de egna känslorna och agera i enlighet 
med det som förväntas i yrkesrollen. Hochshild (1983; 2003) menar att det 
framkommer en emotionell dissonans när medarbetarens känslor iscensatts 
eftersom individens upplevelse av de egna emotionernas autencitet förloras. 
Följaktligen menar Hochshild (1983; 2003) att emotionellt arbete exploaterar 
arbetstagarna eftersom de tvingas att visa känslor och samtidig dölja andra som 
betraktas olämpliga (ibid.). Hochschild har även utarbetat en teori för att 
förklara hur skapandet av vissa känslor som en del av det emotionella arbetet 
går till. Detta kallas för ”emotional labour” vilket innebär att individen ska 
hantera sina känslor genom att styra sitt ansiktsuttryck och sin kroppshållning 
enligt normer som förväntas av den yrkesarbetande som får lön för sitt arbete 
(ibid.). 
 
Enligt Hochschild (1983; 2003) ska känslor ses som något som ständigt skapas 
utifrån våra instinkter. Hur man skapar olika känslouttryck i sin yrkesroll sker 
på olika sätt enligt Hochschild och skiljer mellan ”surface acting” och ”deep 
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acting”. I ”surface acting” finns det en medvetenhet hos människan att 
känslorna är framställda, medan ”deep acting” innebär att människan aktivt 
försöker omförhandla sina känslor för att som ett resultat i en given situation 
känna på ett visst sätt. ”Surface acting” handlar om att medarbetaren visar upp 
”rätt” känslouttryck och anstränger sig för att hålla detta kvar. Hochschild 
menar att detta innebär en ansträngning för den anställda och den ansträngning 
som framkommer från skillnaden mellan vad individen faktiskt känner och vad 
den visar upp kallar Hochschild för ”emotive dissonance” (ibid.). 
 
Sörensdotter (2008) anser att medarbetarna ger omväxling i det emotionella 
arbetet mellan att medvetet iscensätta känslor vid behov samt upplevelser av 
autentiska känslor. Inom all typ av omsorgsarbete finns en norm som innebär att 
medarbetaren bör vara känslomässigt engagerad och en god lyssnare som 
samtidigt ger omsorg. Samtidigt krävs att medarbetaren döljer sin stress och 
negativa känslor med hjälp av rollspel. Det innebär att arbetet kräver rollbyte 
mellan självet och den professionella masken. Medarbetarna kan anlägga en 
mask genom sitt ansiktsuttryck och tal, exempelvis att en glatt ansikte kan dölja 
trötthet eller irritation. Därför betraktas emotionellt arbete vara påfrestande och 
slitsamt då man använder sig själv som ett instrument i arbetet (ibid.).   
 
Vidare beskriver Sörensdotter (2008) att ett professionellt arbete kräver att 
känslor inte är inblandade, eftersom känslor tillhör den privata, familjära sfären. 
Samtidigt är människobehandlande yrken baserade på gränsen mellan den 
familjära och offentliga sfären. Medarbetarna rör sig över gränserna vilket gör 
den känslomässiga hanteringen av arbetet svårt och motsägelsefullt. 
Medarbetarens position i att befinna sig i en blandning av det privata och det 
offentliga gör att de måste agera flexibelt efter behov. Det är viktigt att 
uppmärksamma att en professionell relation bör man inte blanda ihop med en 
vänskaplig relation. Däremot är det betydelsefullt att ge lite extra till den 
hjälpbehövande personen eftersom detta kan öka dennes livskvalitet och det lilla 
extra ger personalen också tacksamhet och glädje tillbaka eftersom känslan av 
att göra något gott för andra ger människor glädje i arbetet vilket även utgör det 
största värdet i arbetet. Medarbetarnas känsla av att vara behövd och få hjälpa 
andra är starka drivkrafter som även fyller en viktig funktion för personalens 
välbefinnande (ibid.). Även Hochschild (1983; 2003) menar att syftet med att 
styra känslor delvis handlar om att tränga undan egna känslor, delvis om att 
framkalla andra genom den fasad som visas upp utåt som samtidigt innehåller 
de känslor som ska ingå i yrkesrollen (ibid.). 
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2.4 Social rollteori 
 
Holm (2001) menar att empati är betydelsefullt vid bemötande av 
hjälpbehövande och utifrån socialpsykologiskt perspektiv betraktas den 
kognitiva empatin med socialt rolltagande som utgångspunkt. Teorin om socialt 
rolltagande utgår från att människor tar på sig olika roller. Holm (2001) 
hänvisar till Mead som beskrev empati i symbolisk interaktion som individens 
förmåga att inta den andres roll och sätta sig i den andres ställe (ibid.). 
 
Enligt Mead (1976; 1995) innebär ”rollövertagande” att man antar en annan 
människas synsätt viket även ger möjlighet till att påverka den andres attityder 
eftersom den andra får möjlighet att betrakta sig själv från ett utifrånperspektiv. 
Mead menar att människor skapar en förståelse för den andra via 
kommunikationen då en person förmår känna sympati för andra i en social 
interaktion, genom att sätta sig själv i den andres position (ibid.). Berger och 
Luckmann (1998) menar att ”ansikte-mot-ansikte-relationen” ses som den 
primära kommunikationsformen eftersom då får människor möjlighet att 
utforska den andra människans ansikts- och kroppsuttryck i samband med 
interaktionen och då skapas även en möjlighet att avläsa varandras subjektiva 
känslor och tankar där även tonfallet har en viktig betydelse (ibid.).  
 
Goffman (1998) menar att vi ständigt tar på oss roller och masker beroende på 
situationen och på så sätt styr vi våra uttryck när vi kommunicerar och därför 
betraktar Goffman det mänskliga jaget som en framställd rollgestalt. Vidare 
menar Goffman att hur interaktionen mellan människor går till beror till stor del 
på den aktuella situationen samt på relationen mellan de interagerande 
människorna. Goffman studerade vad som påverkar när människor tolkar 
varandra och kom fram till att människor försöker styra och kontrollera sina 
intryck av den andra. Det vill säga människor tar på sig en roll via interaktioner. 
Det första uttryckssättet kallar Goffman (1998) för det uttryck en individ sänder 
ut (”give expression”), vilket till största delen består av verbala formuleringar 
och det andra uttryckssättet kallar han för tecken som överförs, (”give off 
expression) som till största delen består av ickeverbala uttryck som en individ 
sänder ut. Hur individen beter sig är relationell och kontextbunden. 
 
Goffman (1998) definierar sitt begrepp region som vilket ställe som helst som är 
till en viss grad avgränsat av perceptions- eller varseblivningsbarriärer, han 
skiljer mellan främre och bakre regioner. I den främre regionen spelar individen 
en specifik roll, följer normer samt försöker ge ett intryck som stämmer överens 
med rollen. I den bakre regionen däremot tillåter sig individen agera utanför 
rollens ramar. För att människor i den främre regionen skall kunna spela sina 
roller behövs den bakre regionen för att människan ska kunna återhämta sig och 
förbereda sig för ”offentliga” rollframträdanden. Rollkonflikt kan uppstå när ens 
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roller inte kommer överens, eller när förväntningarna på rollbeteendet uppfattas 
oklara (ibid.). Rollkonflikten kan orsaka oro och stress. 
 
2.5 Kultur och etnicitet 
 
Enligt Mattson (2010) används ofta begreppet kultur och etnicitet som 
synonymer. Begreppet kultur anges ofta som seder och bruk som inbegriper 
regler och normer som bestämmer ett gemensamt beteende bland människor 
som tillhör samma kultur. Begreppet etnicitet definieras ofta som olika 
skeenden som genererar en känsla av gemenskap inom vissa grupper av 
människor, det vill säga processer som bidrar till en känsla av att tillhöra en 
folkgrupp. Det gemensamma i båda begreppen är att de båda relateras till en 
grupps förenade normer och värderingar vilka genererar känslan av samhörighet 
och identitet (ibid.).  
 
Mattson (2010) menar att etnicitet i socialt arbete ofta formuleras genom att 
människor berättar om kulturmöten och/eller kulturkrockar. Enligt detta synsätt 
beror etnicitetsskillnader mellan människor på kulturell tillhörighet. Därför 
förekommer det att den svenska socialarbetaren upplever att det är svårt att 
bemöta och förstå den hjälpbehövande som har invandrarbakgrund. Att se 
etnicitet på detta sätt kallas för den essentialistiska synen vilket betyder att man 
tolkar etnicitet som en essens i människans beteende som inte kan ändras. 
Denna syn är vanlig hos socialarbetare där sorteringen baseras på ett synsätt vi 
och de andra (ibid.).  
 
Mattson (2010) delar in socialt arbete i olika kategorier och dessa kategorier 
utgör kärnan för hur arbetet organiseras eftersom sättet att tänka om den andra i 
socialt arbete har en central betydelse. Den andra kan kategoriseras som 
exempelvis barn, ungdom, patient men också som klient eller brukare. När den 
andra kategoriseras som klient eller brukare kan man skilja mellan fyra nivåer i 
det professionella mötet mellan klient och socialarbetare vilka påverkar utfallet. 
Den första nivå gäller det som verkligen händer, den andra nivå handlar om 
relationen mellan dem som hör ihop och hur man upplever mötet, den tredje 
nivå medför reglerna som socialarbetaren måste följa och den fjärde nivån 
innebär aspekter som handlar om klasstillhörighet, etnicitet och sexuell läggning 
och som har betydelse och påverkar mötets utfall (ibid.).  
 
Edlig och Liljefors (2010) beskriver att social skiktning handlar om ojämlikhet 
mellan olika samhällsgrupper inom ett och samma land. Enligt Edlig och 
Liljefors (2010) beror social skiktning på människors handlingsmöjligheter i 
samhället vilket ytterligare beror på människans utbildnings och 
familjebakgrund (ibid.). Enligt Ahrne (2010) handlar social skiktning om ett 
beroendeförhållande vilket baseras på en över och underordning av vissa 
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människor. Där etniska skillnader baseras på medborgarskap, folkgrupperingar, 
språkliga skillnader, kulturskillnader samt skillnader i regionen.  
 
2.6 Stress- arbetsrelaterad stress- psykosocial stress 
 
Enligt Lundberg och Wentz (2005) uppstår stress genom olika typer av 
påfrestningar vi utsätts för och den psykosociala stressen är något som existerar 
i människans livsmiljö hela tiden. Stress orsakas av fysisk, psykisk, inre eller 
yttre ansträngning som händelser på arbetsplatsen eller hemma, traumatiska 
upplevelser eller dåliga boendemiljöer. Oavsett vilken sorts påfrestning man 
talar om påverkar denna människans välmående och om stressen blir långvarig 
ökar risken för att individen beter sig skadligt för sin hälsa eftersom stress kan 
få människor att röka, missbruka, äta ohälsosamt, och motionera mindre (ibid.). 
Stress orsakat av psykosociala faktorer har skadliga effekter och kan leda till 
utbrändhet. 
 
Enligt Gabe och Bury (2004) är psykosociala faktorer de faktorer som 
karakteriserar den sociala miljön. Om personalen har återkommande och 
stressfulla upplevelser ökar risken för stressrelaterade sjukdomar (ibid.). 
Exempelvis påpekar Gustafsson och Lindkvist (1990) att känslan av 
otillräcklighet ökar risken för utbrändhet särskilt i arbeten där det finns stora 
krav och förväntningar på medarbetarna. Gustafson och Lindkvist (1990) menar 
att det är en stor utmaning att möta flyktingbarn och att man blir berörd av detta. 
Dessutom krävs det både tålamod och flexibilitet efter varje barnens behov 
(ibid.). Även Söderlindh (1994) hävdar att risken att bli utbränd, är stor i yrken 
som har egenskaper av en god hjälpare. Vidare menar Theorell (2003) att om 
arbetaren upplever obalans mellan krav som ställs på denne och dennes förmåga 
att hantera detta medför det stress men hävdar även att långvarig stress kan leda 
till utbrändhet.  
 
Följaktligen hävdar Acker (1999) att arbetstillfredsställelse är en aspekt som i 
humanservice- verksamheter är mer sammansatta än i andra typer av 
verksamheter. Människor som arbetar inom dessa områden arbetar för att ge 
hjälp till andra hjälpbehövande människor för förändring och/eller utveckling. 
Samtidigt blir denna aktivitet en viktig aspekt i hur medarbetare inom dessa 
verksamheter upplever sin arbetssituation (ibid.). Arbetssituationen kan 
antingen vara tillfredsställande eller en belastning. 
 
Jakobsson (2013) beskriver att social överbelastning kan förekomma bland 
medarbetare inom serviceyrken, särskilt med mycket krävande kunder. Enligt 
Jakobsson (2013) är rollkonflikter vanliga inom detta område eftersom 
medarbetare är utsatta för förväntningar både från verksamheten och från den 
hjälpbehövande människan. Rollkonflikt uppstår då individen inte tillräckligt 
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kan forma sin roll och då uppstår en konflikt mellan personens värderingar och 
den roll hon förväntas att spela, vilket i sin tur leder till att individen hamnar i 
en moralisk stressituation (ibid.). Vidare preciserar Jakobsson (2013) 
varningssignalerna för stress. När det handlar om emotionell trötthet visar det 
sig i nedstämdhet, irritation, minskad medkänsla, samt missnöje med arbetet. 
När det handlar om kognitiv trötthet uttrycks det i kraftlöshet, bristande 
engagemang, misstro mot andra och negativa attityder. När det gäller fysisk 
trötthet uttrycks det genom utmattningskänsla, sömnbesvär, huvudvärk och 
muskelbesvär. De allmänna sociala reaktionerna på stress utrycks hos 
människan genom rastlöshet, ökat cigarett- och alkoholintag samt ökad frånvaro 
från arbetet. När stressen blir långvarig då talar man om existensiell trötthet 
vilket visar sig i individens besvikelse och ointresse för relationer (ibid.).  
 
2.7 Coping och bemästringsstrategier  
 
Enligt Malmström (2002) har människors livsstil och personliga förmåga att 
hantera krav från vardagslivet stor betydelse för människors mående eftersom 
stress anses vara ett livsstilsrelaterat tillstånd. Att arbeta med sjuka eller oroliga 
människor är påfrestande. Det kräver både tid för egenreflektion och 
återhämtning, eftersom man behöver både hantera klientens och sina egna 
känslor som uppkommer i samband med interaktioner. Stresshantering har en 
mycket viktig funktion för människans välbefinnande eftersom ofullständig 
avkoppling och kraftsamling för att återta människans psykiska balanstillstånd 
kan leda till utmattningsreaktioner om det pågår under en längre tidsperiod. 
Således betraktas aktiv avkoppling, mental avkoppling och social gemenskap 
vara betydelsefulla antistressfunktioner i människors liv. Därför handlar 
stresshantering om att människan aktivt och medvetet ska söka balans och 
livskvalitet (ibid.).  
 
Lazarus och Folkman (1984) samt Lundberg och Wentz (2004) definierar 
coping som ständigt växlande kognitiva och beteendemässiga anspänningar som 
individen använder för att förhindra, eliminera eller försvaga de krav denne 
upplever betungande eller överväldigande. Man skiljer mellan två övergripande 
typer av coping; problemfokuserad och känslofokuserad. Problemfokuserad 
coping är inriktad mot att kontrollera orsaken till påfrestningen och syftar till att 
förändra det problematiska, medan känslomässig coping är inriktad på att 
reglera och kontrollera känslorna genom att ändra meningen i den sociala 
interaktionen. Emotionsfokuserad coping kan innebära strategier vilka handlar 
om att minska det emotionella obehaget exempelvis genom undvikande, 
distansering, avskärmande eller bagatellisering och ytterligare en typ av 
emotionsfokuserad coping innebär en kognitiv omvärdering av en situation 
(ibid.) Vidare menar Lundberg och Wentz (2004) att man behöver 
stressreducerande aktiviteter för att kunna hantera stress. Exempelvis sömn och 
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motion är mycket viktiga former av återhämtning (ibid.).  
 
Malmström (2002) nämner flera metoder vilka betraktas som konstruktiva 
stresshanteringsmetoder. Den ena handlar om vikten av människans förmåga att 
prioritera och kunna välja bort saker i sitt liv. Den andra handlar om autonomi 
och självrespekt, självtillit, medveten tankestyrning och attitydkontroll, 
kroppskännedom vilket innebär människans förmåga att uppfatta kroppens 
signaler. Dessutom anses motion för fysisk energireglering, vila, och 
samhörighet med andra människor i människors stresshantering fylla en viktig 
roll (ibid.). 
 
Cooper, Drewe och Driscoll (2001) betecknar fyra former av socialt stöd som är 
viktiga ur individens hälsosynpunkt. 

1. Emotionellt stöd: innebär att omgivningen visar intresse för individens 
situation 

2. Instrumentellt stöd: innebär att individen får direkt stöd i en given 
situation. 

3. Informationsstöd: innebär att individen får information för att hantera sitt 
arbete 

4. Uppskattningsstöd: innebär att individen får feedback på sitt arbete (ibid.)   
 
Enligt Gabe et al, (2004) är socialt stöd en viktig buffert för att hantera stress 
eftersom socialt stöd ger en känsla av egenvärde och erbjuder även resurser för 
att tackla livets bekymmer. Det emotionella stödet stärker ens självkänsla, ger 
kärlek och förståelse vilka utgör mycket viktiga aspekter ur människans 
hälsosynpunkt (ibid.). Ytterligare menar Wettergren (2013) att det finns så 
kallade ”buffertgrupper” på arbetsplatser. Dessa innebär mindre grupperingar 
mellan kollegor inom en arbetsgrupp på en arbetsplats. Dessa buffertgrupper är 
mycket betydelsefulla i medarbetarens emotionella arbete eftersom genom 
småprat och skratt utgör dessa grupperingar en buffert mot stress. Dessutom 
menar Wettergren (2013) att buffertgrupper kan betraktas som medarbetarnas 
spontana emotionsarbete. Dessa grupperingar skapar trygghet, arbetsglädje och 
kontinuitet i arbetet vilket även lägger förutsättningen för medarbetarnas vilja 
av att genomföra ett gott arbete (ibid.).  
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2.8 Sammanfattning  
 
Människobehandlande organisationer är ett samlingsbegrepp för organisationer 
som arbetar i närkontakt med människor. I människobehandlande organisationer 
är det känslomässiga förhållandet mellan den hjälpbehövande och medarbetaren 
en viktig aspekt både i arbetet med kvalitet och i arbetet med hur medarbetaren 
upplever sin arbetssituation. I människobehandlade organisationer finns ett 
inbyggt krav på personliga lämplighetsfaktorer eftersom arbetsuppgifterna ofta 
är emotionellt påfrestande. Dessutom föds och göds emotioner i samspel mellan 
människor. Ändå innebär den professionella hjälparens villkor respekt, omtanke 
och en helhetssyn på den hjälpbehövande människan. 
 
Emotionellt arbete definieras som individens förmåga att hålla tillbaka vissa 
känslor och visa upp andra känslor i samband med interaktion med den 
hjälpbehövande. Det vill säga emotionellt arbete kräver att medarbetaren ska 
kunna hantera sina känslor. Arbetet med människor har två dimensioner; den 
rationella och den emotionella. Den rationella dimensionen bedömer den 
hjälpbehövande människan som ett föremål för arbetet medan den emotionella 
dimensionen handlar om att bemöta och påverka känslor som dyker upp i 
samband med arbetet. En medarbetare kan ha tre olika förhållningssätt till det 
känsloarbete som krävs av denne. I det första förhållningsättet identifierar sig 
medarbetaren helhjärtat med sitt arbete, i det andra förhållningsättet upplever 
medarbetaren sig falsk i sitt arbete, och det tredje förhållningssättet innebär att 
medarbetaren är positiv till att se arbetet som en scen där denne agerar. 
 
Professionellt arbete kräver att känslor inte är inblandade. Vid emotionellt 
arbete rör medarbetarna sig över gränserna vilket gör den känslomässiga 
hanteringen av arbetet svårt och motsägelsefullt. Människor tar ständigt på sig 
roller och masker beroende på situationen, vilket leder till att förekomsten av 
rollkonflikter är vanliga inom detta område eftersom medarbetare är utsatta för 
förväntningar både från verksamheten och från den hjälpbehövande människan. 
En rollkonflikt uppstår då individen inte i tillräcklig utsträckning kan forma sin 
roll och följaktligen uppstår en konflikt mellan personens värderingar och den 
roll hon förväntas spela. Detta leder i sin tur ofta till att medarbetaren upplever 
sig stressad i sin situation och dennes förmåga att kunna hantera dessa 
påfrestningar blir viktig för att kunna bemästra dessa påfrestande situationer. 
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3 METOD 
 

Undersökningen baseras på en intervjustudie. Avsnittet nedan presenterar mitt 
tillvägagångssätt och avslutas med övervägandet av de etiska aspekterna kring 
undersökningen. 
 
3.1 Vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter  
 
Enligt Bryman (2002; 2011) är den viktigaste utgångspunkten vid metodval att 
det ska baseras på det studerande fenomenets karaktär och man skall utgå ifrån 
dess ontologiska och epistemologiska antaganden. Allwood och Eriksson 
(2010) och Bryman (2002; 2011) beskriver att ontologi handlar om hur 
verkligheten är skapad, vilket omfattar två olika synsätt; objektivism och 
konstruktionism. Objektivism innebär att sociala företeelser och deras betydelse 
har en existens som är oberoende av sociala aktörer och används oftast i 
kvantitativa studier, medan det konstruktionistiska synsättet som ontologisk 
ståndpunkt främst används för kvalitativa studier (ibid.). Alvesson och 
Sköldberg (2008) beskriver att utgångspunkten inom socialkonstruktivismen är 
att verkligheten är socialt skapad och detta perspektiv är ett viktigt synsätt inom 
samhällsvetenskapen. Socialkonstruktivismen är tongivande inom 
kunskapssociologin där det sociala innebär att människor är medverkande 
aktörer och tillsammans med andra konstruerar sina kunskaper (ibid.). Jag anser 
att min studie om den emotionella påverkan på medarbetarna i samband med 
arbetet med ensamkommande flyktingbarn kan uppfattas ha en konstuktionistisk 
utgångspunkt eftersom jag betraktar emotioner som en processverksamhet i 
samband med interaktioner vilka ständigt konstrueras och ändras. Således 
bygger min studie på kvalitativ ansats eftersom jag anser att ett studieobjekt 
som har en konstruktionistisk utgångspunkt bäst kan studeras kvalitativt för att 
få fram en nyanserad bild av människors konstruktioner av sina känslor i deras 
vardagsverklighet. Studieobjektet utgörs av människors upplevelse det vill säga 
deras vardagsverklighet enligt hur de uppfattar det. Husserl (1985; 2004) menar 
att upplevelser gäller allt som människan kan uppleva i sin vardagsverklighet 
samt att upplevelser handlar om individens medvetenhet om något och därför 
har upplevelser en verklig existens som kan studeras.  

Allwood och Eriksson (2010) och Bryman (2002; 2011) beskriver gällande 
kunskapsteoretiska frågor att epistemologi handlar om hur verkligheten kan 
undersökas och vad som kan anses som vetenskaplig kunskap. Det finns två sätt 
hur kunskap kan erhållas; det rationalistiska sättet och det empiriska sättet. 
Enligt det rationalistiska synsättet har människors förförståelse en betydande 
roll i forskningsresultatet. Medan det empiriska synsättet innebär att man 
betonar forskningsobjektets roll i forskningsresultatet eftersom kunskap erhålls 
genom en objektiv beskrivning av människors upplevelser och erfarenheter 
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(ibid.). Jag anser att det empiriska synsättet överensstämmer med mitt 
forskningssyfte. Således anser jag baserat på min uppfattning om 
studieobjektets karaktär och på studiens frågeställningar att kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer är ett bra tillvägagångsätt för att kunna besvara 
studiens syfte. Dessutom beskriver Kvale och Brinkmann (2009) att intervjuer i 
forskningssyfte betraktas som en kunskapsproducerande verksamhet (ibid.). 
Därför utvecklar jag min undersökning inom den kvalitativa ansatsen på 
intervjustudie och enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan man då erhålla 
kunskap om människors livserfarenheter och tolkningar (ibid.).  
 
Enligt Bryman (2002; 2011) och Kvale och Brinkmann (2009) utgår den 
kvalitativa ansatsen från det induktiva arbetssättet där tyngden läggs på 
individens utsagor och ord, det vill säga hur individer uppfattar och tolkar sin 
sociala verklighet. Det innebär att deltagarnas perspektiv utgör utgångspunkten i 
forskningen både under datainsamlingen som under analysen. En induktiv 
inriktning innebär att teorin alstras med utgångspunkt i praktiken och man letar 
efter en relation mellan sitt forskningsresultat och teorier. Perspektivet kräver 
interpretativism, vilket innebär att jag som forskare ska förmås att fånga upp 
den subjektiva betydelsen av hur människor upplever och tolkar sin värld 
(ibid.).  
 
Enligt Brymans (2011) beskrivning hör mitt forskningsområde till traditionen 
emotionalism, som intresserar sig för att fånga upp människors inre verklighet. 
Kvale och Brinkmann (2009) påpekar även vikten av forskarens roll i 
kvalitativa undersökningar som en avgörande roll för forskningens kvalitet. Det 
påpekas att den kvalitativa forskaren ska vara ansvarsfullt, moralisk och ha 
kunskap om etiska riktlinjer i samband med undersökningen samt att 
undersökningsresultatet ska redogöras korrekt. Alla dessa krav följs av mig 
under hela arbetsprocessen, även Brymans (2011) rekommendation att påbörja 
undersökningen med en litteraturgenomgång inom forskningsfältet efterföljs. 
 
3.2 Urval  
 
Studien baseras på ett målstyrt urval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att 
man väljer ut enheter eller människor utifrån undersökningens syfte på grundval 
av kriteriet att kunna besvara undersökningens avsikt (ibid.). Jag sökte på 
kommunens hemsida efter vem som tar hand om ensamkommande barn i 
Linköping. På så sätt hittade jag två företag som kommunen anlitar för detta 
uppdrag. Jag valde Active Omsorg och Skola eftersom informationen på deras 
hemsida fångade mitt intresse mer än det andra företagets hemsida. Därefter 
kontaktades föreståndaren via telefon och hon visade sig intresserad av 
undersökningen och återkom med positivt besked till mig efter att ha talat med 
sin personalgrupp om studien. På det här sättet valdes den aktuella enheten på 
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Aktiv Omsorg HVB (Hem Vård Boende) Ensamkommande Barn i Linköping 
ut.  
 
Sedan gjordes det inget ytterligare urval av intervjupersonerna, utan alla som 
erbjöd sig frivilligt intervjuades efter att jag presenterat mig och 
undersökningen. Samtliga tio medarbetare som arbetar i direkt kontakt med 
ensamkommande flyktingbarn på den studerade enheten erbjöd sig att delta. 
Dessa individer utgör studiens population.  
 
3.3 Insamling av empiri  

Efter en litteraturgenomgång inom området utformade jag intervjuguiden i 
enlighet med Brymans (2011) rekommendationer. Detta innebär att jag 
strukturerade intervjuguiden efter undersökningens syfte och efter de olika 
teman jag ville få kunskap om samt att jag undvek att formulera ledande frågor. 
Den färdiga guiden innehöll förutom bakgrundsfrågor och avslutning, tre 
frågeområden. Dessa rörde sig om medarbetarnas upplevelser av vilka krav och 
kunskaper som ställs i samband med arbetet, vilka emotioner och stress upplevs 
i arbetet samt vilka coping strategier som medarbetarna använder. Under varje 
temaområde återfanns flera olika frågor.  

För att erhålla så mycket kunskaper och information som möjligt användes 
semistrukturerade djupintervjuer vilka enligt Bryman (2011) är bäst lämpade för 
detta ändamål. Semi-strukturerad djupintervju innebär enligt Bryman (2002; 
2011) att man har en lista över vissa specifika teman som ska beröras. 
Intervjuprocessen är flexibel inom denna ram eftersom man låter intervjun röra 
sig i olika riktningar och själva intervjuprocessen är psykodynamisk inriktad 
samt fokuserar på hur respondenten uppfattar och tolkar frågor. Bryman (2002; 
2011) påpekar även att vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att intervjuaren 
lämnar utrymme för respondenten att prata fritt om de områden denne betraktar 
som viktiga, vilket jag anser möjliggörs fullt ut vid semistrukturerade intervjuer.  
 
Innan studien påbörjades kontaktade jag föreståndaren för den studerade 
enheten och presenterade mig och mitt ärende. Jag fick även ett tillfälle vid ett 
personalmöte att personligen presentera mig och undersökningen för alla 
närvarande medarbetare. Då fick medarbetarna själv möjlighet att ställa frågor 
och bekanta sig lite med mig. Genomförandet av intervjuerna skedde på 
verksamhetens huvudkontor i ett förbokat samtalsrum, vilket sammanfaller med 
Brymans (2011) rekommendation att intervjuer skall utföras i lugn och ostörd 
miljö. Vidare rekommenderar Bryman (2011) inspelning av samtalet för att 
ordagrant kunna referera till respondentens formuleringssätt. Följaktligen 
spelades alla intervjuer in med diktafon. Intervjuerna varade cirka trettiofem till 
fyrtiofem minuter. 
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Det första två intervjutillfällena användes även för att testa intervjuguiden. Efter 
det första intervjutillfället visade det sig att en fråga var otydlig eftersom jag 
behövde ge ytterligare förklaring till respondenten. Denna fråga förtydligades 
och ändrades i efterhand. Därefter, vid det andra intervjutillfället, upptäckte jag 
eftersom guiden var semistrukturerad att det saknades en fråga som skulle förse 
mig med relevant information och då lades denna fråga till guiden. På så sätt 
användes de första två intervjutillfällena för att testa och justera intervjuguiden. 

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar angående intervjukvalitet även aspekter 
som relateras till etik, innehåll och syfte och inspelning, alla dessa kriterier hade 
jag i åtanke likaväl som Brymans (2011) kriterier för en framgångsrik 
intervjuare att denne ska vara insatt, strukturerad, tydlig, hänsynsfull, sensitiv, 
öppen, styrande, kritisk och tolkande. Under intervjuerna antog jag ett neutralt, 
passivt och lyssnande förhållningssätt, samtidigt som jag höll mig till de 
ovanstående kriterierna. Med hjälp av den semistrukturerade intervjun, då 
respondenterna fick tala och reflektera fritt om sina upplevelser erhöll jag 
kunskaper om medarbetarnas subjektiva upplevelser av deras livsvärld som de 
lever i när de arbetar.  

3.4 Bearbetning, analysmetod och resultatpresentation  

Studiens underlag utgörs av den transkriberade texten av intervjuerna, men 
själva forskningsfenomenet utgörs av respondenternas upplevelser.  

Jag ansåg att en fenomenologisk analysmetod är ett bra sätt att hantera 
kvalitativa data när man varken vill tolka respondenterna eller influera 
resultaten med sina egna känslor och tankar. Dessutom har 
socialkonstruktionism enligt Alvesson och Sköldeberg (2008) sina rötter i 
fenomenologin, vilket sammanfaller med min utgångspunkt. De 
fenomenologiska perspektiven innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) och 
Bryman (2002; 2011) att man som forskare använder sig av ett utifrånperspektiv 
för att få insyn i respondentens livsvärld det vill säga man bortser från sin 
förförståelse om forskningsobjektet för att kunna se utifrån respondentens 
perspektiv (ibid.). Fenomenologin handlar om hur individer skapar sin mening i 
sin värld (Bryman (2002; 2011) och bygger på antagandet att världen inte kan 
delas upp i en verklig och subjektiv värld utan människan tolkar alltid sin 
livsvärld som en helhet. 

Edmund Husserl (1973; 1985; 2004) beskriver redan i början av 1900-talet att 
han utvecklade fenomenologi som forskningsmetod och metoden fokuserar på 
människors upplevelser av sin livsvärld vilket sammanfaller med mitt 
forskningssyfte. Utgångspunkten i ett fenomenologiskt perspektiv är enligt 
Husserl (1973; 1985) att beskriva forskningsobjektet så noggrant, objektivt och 
nyanserat som möjligt och inte tolka människors upplevelse av sin livsvärld. 
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Tillvägagångssättet innebär att man ska se och lyssna men inte tolka (ibid.).  

Enligt Husserl (1973; 1985; 2004) är fenomenologin ett rent deskriptivt 
kunskapsområde vilket innebär att man som forskare inte får göra egna 
antaganden eller fastställa lagbundenheter utifrån undersökningens resultat. Den 
fenomenologiska forskaren måste endast hålla sig till upplevelseregionen så 
exakt som möjligt helt utan förutfattade meningar och beskriva det studerade 
forskningsfenomenet. Därför menar Husserl (1973; 1985) att fenomenologin i 
första hand är en metod och ett tankesätt (ibid.).   

Vidare beskriver Husserl (1973; 1985) att med fenomen menas den uppfattade 
verkligheten som finns i människans livsvärld. Begreppet livsvärld betraktas 
som centralt i ansatsen och utgör grunden för den värld som är tillgänglig för 
våra upplevelser. Allt kan betraktas som fenomen som är åtkomliga genom 
människans upplevelseström. Livsvärden är åtkomlig för människors 
upplevelser och därför kan den betraktas som en given omständighet för 
kunskapsbildning trots att varje enskild människa har en unik livsvärld (ibid.). 
Allwood och Eriksson (2010) betonar att fenomenologi som metod fokuserar på 
att bidra med förståelse för människors upplevelser, det vill säga en 
intersubjektiv värld på ett beskrivande sätt från sin så kallade livsvärld som är 
sammanbunden med sociala interaktioner och på så sätt även utgångspunkten 
för socialkonstruktivismen (ibid.).  

Även Schütz (1973) menar att till alla mänskliga handlingar kopplas 
människans egen subjektiva verklighet. Dessa subjektiva uppfattningar kallas 
för finita meningsprovinser. En finit meningsprovins är individens egen 
subjektiva verklighet som kopplas till det individen gör i vardagen. Människans 
finita meningsprovinser är anslutna till människans handlingar och är kognitiv 
framställda. Därför kopplas finita meningsprovinser till hur människan 
konstruerar sin mening i sin vardags veklighet (ibid.). Den fenomenologiska 
metoden utgår egentligen från människors finita meningsprovinser som i 
beskrivs studien deskriptivt ur ett utifrånperspektiv.   

Husserl (1985; 2004) beskriver att den fenomenologiska analysen går genom tre 
former av reduktion.  

• Den första innebär att man sätter sina antaganden i parentes för att få 
tillgång till det verkliga fenomenet. Med detta menas att forskaren som 
person med alla sina värderingar, tankar, känslor ska kopplas bort 
eftersom en fenomenolog ska beskriva det rena fenomenet utan sina egna 
tankar och påverkan. 
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• Den andra (Transcendental reduktion) innebär att man eliminerar jaget 
från upplevelser och söker efter generella komponenter som alla 
upplevelser är kopplade till. Detta innebär att forskaren som person ska 
koppla bort sina transcendenser, det vill säga sina minnen, associationer 
och sinnesintryck genom att ifrågasätta allt som man kan ta för givet.   

• Den tredje (Eidetisk reduktion) innebär att man som forskare sätter de 
tillfälliga egenskaperna hos fenomenet i parentes tills bara de nödvändiga 
egenskaperna uppstår. Detta handlar om att framställa det rena fenomenet 
som det är. 

Husserl (1985; 2004) menar att all bortkoppling leder till en omvärdering av det 
studerade fenomenet och just dessa omvärderingar leder forskaren in i den 
fenomenologiska sfären och på så sätt kan man komma fram till det rena 
fenomenet med dess objektiva innebörd som är baserad på en subjektiv sanning 
via människans upplevelser. Bjurwill (1995) uppmärksammar oss på att en 
fenomenologisk forskare ska vara medveten om att människan är subjektiv i sin 
livsvärld och skapar sin mening i sitt vardagsliv och Bjurwill (1995) talar om ett 
mikroperspektiv då kroppen och själen ingår (ibid). Enligt Husserl (1973;1985) 
är abstraktion och reduktion två betydelsefulla verktyg som den 
fenomenologiska forskaren använder sig av och resultaten grundas på 
beskrivningen av insikten om fenomenet och språket i resultatpresentationen 
fungerar endast som ett redskap för beskrivning. Således hävdar Husserl 
(1973;1985; 2004) att genom de kunskapsteoretiska abstraktionerna och 
reduktionen utesluts de transcendentala utgångspunkterna (ibid).  

3.4.1 Det fenomenologiska arbetssättet  

Bjurwill (1995) beskriver och hänvisar till Husserls fenomenologiska tankesätt, 
synsätt och arbetssätt, vilket jag har använt i detta arbete eftersom jag anser att 
denna beskrivning är den mest detaljerade och förståeliga. Enligt denna 
beskrivning illustreras det fenomenologiska tankesättet som ett sjuvåningshus. 

• På den första våningen existerar forskarens subjektiva sätt att tänka kring 
saker. På denna nivå har forskarens perception och intuition stor 
betydelse för betraktandet av forskningsmaterialet. 

• På den andra våningen hittar man det fenomenologiska tänkandet då 
forskarens tankesätt ska vara både subjektivt och abstrakt men 
abstraktioner ska ha en central betydelse. 
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• På den tredje våningen söker man efter generella likheter i sitt material 
genom att börja tänka analytiskt och göra abstraktioner på en högre nivå 
via reflektioner. Tankesättet ska vara konvergent vilket innebär att 
forskaren söker efter en gemensam kärna för flera fenomen som 
framkommer i det insamlade materialet.  

• På fjärde våningen försöker man titta noggrant och hitta mångfald i 
fenomenet genom en så kallad synvända. Denna nivå karakteriseras av ett 
divergent tankesätt vilket betyder att man ska betrakta fenomenet ur 
varierande ståndpunkter för att hitta nyanserna inom varje fenomen som 
framkommer. 

• På femte våningen konstruerar man sitt fenomen genom ett begreppslig 
tänkande för nyanserna i relation till kärnan, samtidigt ska man bli 
medveten om sina egna tankar och börja koppla bort dessa.  

• På den sjätte våningen ska man koppla bort allt som kan vara subjektivt 
och framträda som en utomstående observatör inför sitt empiriska 
material. Detta görs genom att man ställer sig själv kritisk till frågor för 
att granska sina egna tankar.  

• På den sjunde våningen ska man vara objektiv och saklig för att verkligen 
komma fram till saken själv och ta bort allt sken och avtäcka fenomenet 
vilket i mitt fall utgörs av medarbetarnas upplevelser. Denna nivå kan 
också betraktas som en extravåning och då betraktas nivån som en 
hermeneutisk våning som handlar om att tolka bakomliggande avsikter 
hos fenomenet. 

Husserl (1973;1985; 2004) menar att det fenomenologiska tanke- och synsättet 
medvetandegör det egna tänkandet och på sätt ger det möjlighet att betrakta 
världen utan förutfattade meningar och samtidigt visar den en röd tråd mellan 
delarna i det undersökta sammanhanget genom att man pekar på mångfalden i 
ett och samma fenomen (ibid.).  

Bjurwill (1995) menar att det fenomenologiska arbetssättet består av att följa 
den så kallade fenomenologiska trappan som består av sju trappsteg vilket i 
princip stämmer överens med det fenomenologiska tankesättet; upplevelsen av 
fenomen, ideation av fenomen- övergår till abstrakt generalisering av fenomen, 
nyansering av fenomen, konstitution av fenomen, reduktion av fenomen och 
beskriva fenomen genom ett objektiv och logisk tänkande (ibid.). Detta 
överensstämmer i stort sätt med det fenomenologiska tankesättet.  
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3.4.2 Tillämpning av det fenomenologiska arbetssättet   

• Jag har utgått ifrån att jag flera gånger har läst materialet och 
kategoriserat utifrån intervjuguidens temaområden vilket kan betraktas 
som det fenomenologiska husets första våning, då jag kategoriserade 
utifrån mina subjektiva bedömningar av hur olika kategorier hör ihop. 
Under den första kategoriseringen framkom tydligt olika temaområden 
vilka i stort sätt överensstämde med min intervjuguide. Dessa 
temaområden var: personalens bakgrund, beskrivning av synen på 
ensamkommande flyktingbarn, vanligaste hälsoproblem som personalen 
arbetar med, policy för bemötande, en arbetsdag, drivkraften bakom 
arbetet, övriga tankar och råd. Ytterligare kategorier var: känslopåverkan, 
agerande/bemötande, viktiga kunskaper, viktiga personliga egenskaper, 
roller, rollkrockar, relationer, stress och cooping, stöd, förmåga att 
hantera svåra situationer och svårast i arbetet. 

• Sedan började jag betrakta mitt material med mera abstrakt ögon. Detta 
genom att jag tänkte begreppsmässigt kring de olika kategorierna som 
framkommit i våning ett, dock styrdes mina tankar fortfarande av mina 
subjektioner. Denna process motsvaras av våning två eftersom mitt 
tänkande kring arbetsprocessen samtidigt subjektivt och abstrakt. 

• Därefter sökte jag efter likheter inom varje kategori för att hitta den 
gemensamma kärnan och på så sätt ordnades även mina 
utgångskategorier till ett mindre antal kategorier vilket motsvarar våning 
tre eftersom mitt tänkande var analytiskt och det gjordes abstraktioner av 
det insamlade empiriska materialet.   

• Genom att jag även försökte se nyanserna inom kategorierna genom att 
betrakta materialet utifrån olika synvinkel framkom åtta olika kategorier. 
Detta är i enlighet med arbetssättet på våning fyra.  

• Därefter i enighet med våning fem konstruerades de slutgiltiga kategorier 
som presenteras i resultaten och de är följande: en arbetsdag på det 
studerade HVB-hemmet, hälsoproblem som det studerade HVB-hemmet 
arbetar med, personalens uppfattning om hur ett ensamkommande barn 
kan vara, drivkraften bakom arbetet med ensamkommande flyktingbarn, 
viktiga kunskaper och personliga egenskaper i samband med arbetet med 
ensamkommande barn, personalens upplevelser av sina roller vid 
bemötandet av ensamkommande barn, emotioner hos personalen i 
samband med arbetet med ensamkommande barn, HVB-personalens 
psykosociala arbetsmiljö i relation till bemötande av ensamkommande 
barn. I resultaten presenteras först under varje avsnitt citaten vilka anses 
motsvara kärnupplevelser inom det specifika temaområdet och sedan 
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andra citat som påvisar nyanserna upptäcktes. 

• Sedan ställde jag mig kritisk till mig själv och granskade ytterligare mina 
egna tankar och försökte tänka helt objektivt och begreppsmässigt vilket 
motsvarar våning sex.  

• Till slut beskrev jag kategorierna rent sakligt utan mina egna tolkningar.  

Genom den detaljerade beskrivningen av min tillämpning av det 
fenomenologiska arbetssättet redogörs nu för hur jag har arbetat 
fenomenologiskt. Detta sker med utgångspunkt i informanternas finita 
meningsprovinser, vilka är kopplade till deras subjektiva vardagsverklighet i 
deras konkreta arbete. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och även skratt och tystnader 
transkriberades. Dock transkriberades två intervjuer selektivt eftersom man 
kunde identifiera personerna genom deras svar. Därför används dessa två 
intervjutexter i mindre utsträckning i resultatredovisningen. I 
resultatredovisningen följdes principen att alla citat ska vara grammatisk 
korrekta. Detta delvis för att underlätta läsningen och delvis för att garantera 
anonymiteten för de informanter som inte har svenska som modersmål. 
Dessutom redovisas resultatet enligt den fenomenologiska metoden, det vill 
säga att i varje kategori presenteras först de citat som utgör den centrala kärnan i 
kategorin och sedan presenteras de citat som visar på nyanserna inom de 
uppkomna kategorierna. 

Gällande kvalité i kvalitativa studier anger Larsson (1994) tre kvalitetskriterier: 

• Kvalitet i framställningen som helhet vilket innebär 
perspektivmedvetenhet, intern logik och etiskt värde. Angående 
perspektivmedvetenhet menar Larsson (1994) att forskaren ska 
explicitgöra sin förståelse och välja en tolkningsteori som exempelvis 
fenomenologiskt utifrånperspektiv vilket jag gjorde. Larsson (1994) 
menar att den interna logiken skall bygga på harmoni mellan frågor kring 
datainsamling och analysteknik, vilket jag anser att jag följde eftersom 
jag harmoniserade ihop metodvalet med analysmetoden. Dessutom ska 
studien uppvisa god etik enlig Larsson (1994) och detta fullföljdes genom 
att noggrant följa de etiska kriterierna.   

• Kvalitet i resultaten innebär innebördsrikedom, struktur och teoritillskott i 
arbetet. Gällande resultaten skall en ny innebörd uppstå samt ha en klar 
struktur i arbetet. Fenomenologiska studier är i princip deskriptiva då 
teoriutvecklingen handlar om att utveckla beskrivningen (Larsson, 1994). 
Arbetet strukturerades utifrån de teman som uppstod vid analys av 
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intervjutexten samt att jag försökte ge en så nyanserad bild som möjligt 
vid resultatframställningen för att ge en rik innebörd och välutvecklad 
beskrivning. 

• Validitetskriterier innebär diskurskriteriet, heuretiskt värde, empirisk 
förankring och det pragmatiska kriteriet. Heuretiskt värde handlar om 
nyhetsvärdet, empirisk förankring handlar om överenstämmelse mellan 
verklighet och beskrivning och det pragmatiska kriterier handlar om 
vikten av resultatens konsekvenser (Larsson, 1994). Studiens nyhetsvärde 
anser jag vara relativ stort eftersom just detta fält som handlar om 
emotionssociologi i samband med arbete med ensamkommande 
flyktingbarn verkar vara ett ostuderat fält.  Korrespondensen mellan 
verkligheten och beskrivningen kan inte ifrågasättas då jag anser att jag 
till fullo har följt alla etiska riktlinjer och likaväl tänkt på att etiskt sätt 
skydda informanterna från resultatens konsekvenser 

Bryman (2002) påpekar även att respondentvalidering stärker studiens validitet 
om informanten får möjlighet att läsa igenom och godkänna vad denne har sagt. 
Eftersom intervjuerna spelades in på diktafon valde jag bort 
respondentvalideringen då jag anser det är meningslös när samtalet spelas in.   

Kvale och Brinkmann (2009) pekar dessutom på forskarens objektivitet som ett 
viktigt kvalitetskriterium. Min objektivitet som forskare styrdes framförallt av 
den valda metoden då jag inte fick tolka informanternas utsagor utan bara 
beskriva och även sätta mina förutfattade meningar inom parentes.   

I fråga om etiska överväganden i samband med vetenskapliga studier är enligt 
Bryman (2011) universalism en etisk ståndpunkt vilket innebär att man aldrig 
bryter mot en etisk regel. Vidare beskriver Bryman (2011) att det finns fyra 
grundläggande krav i samhällsvetenskapliga undersökningar; krav på 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande i samband med arbetet.  

• Informationskravet innebär att man ska informera alla berörda om 
undersökningens syfte.  

• Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i undersökningen själva får 
bestämma över sitt deltagande. 

• Konfidentialitetskravet medför att alla personer som deltar i 
undersökningen ska vara och behållas anonyma. 

• Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast används för 
detta undersökningsändamål. 

 
Alla dessa krav uppfylldes genom att jag informerade alla deltagare innan 
studien påbörjades då jag fick ett besökstillfälle vid ett personalmöte. Vid 
samma tillfälle efter att jag informerade personalgruppen om undersökningen 
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och personalen fick möjlighet till att ställa frågor gav alla sitt samtycke till 
deltagande i undersökningen. Då informerades personalgruppen också om att 
alla personer hålls anonyma i studien samt att intervjumaterialet inte används 
till för något annat ändamål än den här studien. Dessutom upprepade jag samma 
information innan alla intervjuer och sa att om det fanns någon/några frågor 
som respondenten inte ville besvara skulle vi hoppa över frågan/frågorna.   
 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver ytterligare tre grundläggande etiska 
riktlinjer; konsekvenser, forskarens roll och verifiering i samband med studien. 
 

• Konsekvenser handlar om att i samband med undersökningen överväga 
eventuella personliga konsekvenserna och att man inte skadar deltagarna. 
Detta krav uppfylldes genom att jag informerade att alla deltagare 
behandlas anonymt samt att ingen utvärderas som person innan studien 
påbörjades. Dessutom vad det gäller citat i resultatredovisningen följdes 
den regeln att alla citat ska vara grammatisk korrekta och på så sätt 
undveks eventuella personliga konsekvenser för vissa personer som 
kunde igenkännas på grund av sitt språkbruk och därmed stärktes 
anonymiteten. 

 
• Forskarens roll innebär att man har ett moraliskt och ansvarsfullt 

beteende i samband med undersökningen genom att man har kunskap om 
värdefrågor och etiska riktlinjer. Detta krav uppfylldes genom att jag läste 
på och följde vilka etiska kunskaper som behövdes för att utföra studien 
på ett korrekt och moraliskt sätt.  

• Verifiering handlar om att undersökningens resultatredovisning är 
verifierad så långt som möjligt. Detta krav uppfylldes genom att jag i hög 
grad följde alla etiska riktlinjer samt att citat som användes i 
resultatredovisningen är korrekt använda och tagna från den inspelade 
diktafonen. 
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4 RESULTAT  
 
I följande avsnitt redogörs för undersökningens resultat utifrån respondenternas 
perspektiv. Resultatet presenteras i uppdelade teman baserade på det insamlade 
empiriska materialet från intervjutillfällena med utgångspunkt i det 
fenomenologiska arbetssättet. Avsnittet avslutas med en 
resultatsammanfattning. 
 
Vid undersökningens tidpunkt, hösten 2013 arbetade 10 personer i direktkontakt 
med ungdomarna på den undersökta enheten. Av de 10 individerna var 6 män 
och 4 kvinnor i tjugofem till femtiofem årsåldern. Deras utbildningsnivå var 
relativt hög och sträckte sig över flera olika universitetsutbildningar, såsom 
personal- och arbetsvetenskap, lärarutbildning, sjukgymnast, arbetsterapeut, 
socionom, samt andra utbildningar som behandlingspedagog, barnskötare och 
tolk.  Dessa individer har arbetat med ensamkommande flyktingbarn mellan 1 
och 4,5 år. 
  
4.1  En arbetsdag på det studerade HVB-hemmet   
 
Enligt respondenternas beskrivning börjar en vanlig arbetsdag (måndag till 
fredag) klockan nio på morgonen och slutar klockan tio på kvällen. Det brukar 
vara minst två personer som börjar klockan nio och chefen, medan 
nattpersonalen brukar bestå av två personer. Arbetet börjar klockan nio med en 
överlämning från nattpersonalen till dagpersonal. Överrapporteringen innebär 
att nattpersonalen berättar för dagpersonalen om hur natten har varit. De fem 
personerna går tillsammans igenom var och en av ungdomarna som finns 
inskrivna på boendet. Nattpersonalen berättar i sin överlämning om någon är 
sjuk, eller mår psykiskt dåligt eller om det hänt någonting under natten. Då 
pratas och reflekteras det en stund och därefter går de även tillsammans igenom 
hur den aktuella dagen kommer att se ut.  
 
Personalen beskriver att arbetsdagarna kan se väldigt olika ut beroende på vad 
som ska hända med ungdomarna. På förmiddagarna är det oftast många möten 
med olika myndigheter som de samarbetar med.  Det kan exempelvis handla om 
möte på migrationsverket eller i skolan eller kanske om att någon ska till FMC 
(Flyktings Medicinsk Centrum) i Norrköping. Men det kan handla om ett 
vanligt tandläkar- eller läkarbesök. Personalen menar att förmiddagarna ändå 
brukar vara relativt lugna och då kan de även fixa saker som behövs till själva 
arbetet.  
 
Personalen beskriver även att de på förmiddagen brukar gå runt mellan 
lägenheterna där ungdomarna bor och titta efter om någon är hemma eller om 
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någon är sjuk. Dessutom arbetar de en del också på kontoret då de för 
journalanteckningar och bokar tider åt ungdomarna för de behov som finns. 
 
Sedan fram emot eftermiddagen så börjar ungdomarna komma hem från skolan 
och då brukar de komma till kontoret. Då sitter personalen och umgås med 
ungdomarna. De pratar om hur dagen har varit i skolan och kanske spelar något 
spel om det är det som önskas. Därefter mellan klockan 6 och 9 har man 
läxläsning på kontoret från måndag till torsdag, fredagar är det mindre 
läxläsning. Det är frivilligt, de som vill kan få hjälp med sina läxor och sedan 
umgås de och hjälper till efter ungdomarnas behov. 
 
På helgerna arbetar personalen dygn. Då har de vissa saker på kontoret som 
behöver göras som att städa exempelvis. På förmiddagen passar personalen ofta 
på att journalföra grejer som de inte har hunnit med under veckan fram till dess 
att ungdomarna vaknar. Personal som har öppen vård, vilket innebär att de har 
ungdomar som redan har flyttat ut från boendet men ändå har stöd i sin 
lägenhet, får besök av personalen. Annars har man oftast någon form av 
organiserade aktiviteter på boendet som till exempel att gå på bio, gå till 
simhallen, åka go-cart, eller organiserad spel- och filmkväll. Dessa aktiviteter är 
frivilliga. Utöver detta arbetar personalen med att genomföra den plan som finns 
upprättad för deras kontaktungdomar och har tillsyn över alla. 
Genomförandeplanen beskriver om hur personalen ska arbeta med ungdomen 
för ungdomens bästa. 
 
All personal har en eller flera kontaktungdomar som de ansvarar för, dock 
framhäver de att personalens uppgift är att hjälpa ungdomen i deras vardagliga 
sysslor och det är en så kallad god man som bär det juridiska ansvaret i formen 
av att vara en förälder för ungdomarna. Således har varje ungdom en 
kontaktperson och en god man det vill säga vårdnadshavare som samarbetar för 
ungdomens bästa.  
 
När jag bad en av respondenterna att berätta om sin arbetsdag svarade denne 
följande:  
 

”Oerhört varierande. Det börjar väl i regel kl.9 och jag slutar kl. 
22.00. på kvällen. Så jag kommer, får lite överlämning och så sitter vi 
och pratar och reflekterar en stund med personalen och så planerar vi 
dagen. Vi kollar vad som händer, och då är det oftast möte på 
förmiddagen och framåt eftermiddag det brukar vara en lugn period… 
De slutar skolan och på kvällarna så är det full ös. Antingen så jobbar 
man med sina ungdomar som kommer till kontoret och antingen vill 
de bara umgås eller ha något liksom konkret som de vill lösa, och 
man jagar sina kontaktungdomar” (Respondent F) 
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Respondenternas beskrivningar av sina arbetsdagar ger en sammanhängande 
bild av deras vardagsverklighet. För att få en djupare inblick i verksamheten och 
i det pågående arbetet där, presenteras i nästa punkt vilka hälsoproblem som 
personalen på det studerade HVB-hemmet arbetar med. 
 
4.2 Hälsoproblem som man arbetar med på det studerade HVB-
hemmet 
 
Det påpekas att i detta boende bor endast ungdomar som är relativt 
högfunktionella, det vill säga har mindre psykiska skador efter vad de har varit 
med om och upplevt. 
 

”Egentligen är inte vi behandlare på det här sättet som man kanske är 
på ett annat HVB utan vi är ju främst ett boende” (Respondent D) 

 
Respondenterna uttrycker sig enhetlig om att de arbetar mest med 
stressrelaterad och psykisk ohälsa. Man får veta att många av ungdomarna har 
sömnsvårigheter, eller har ont i magen innan de ska lägga sig vilket anses bero 
på att ungdomarna tänker på vad de har gått igenom och de tänker på sin familj 
samt oroar sig för framtiden. 
 

”Det är somatisering, gällande mage, huvudvärk” (Respondent C)  
 

”Det vi arbetar med är väl mest psykisk hälsa i princip” (Respondent I) 
 

Respondent D nämner även att de arbetar med högfunktionella ungdomar, dock 
förekommer även allvarligare typer av psykisk ohälsa i form av PTS (Post 
Traumatisk Stressyndrom).  
 

”Hälsoproblem som vi ser och som vi remitterar vidare kan ju vara 
PTS” (Respondent D) 
 

Det framkommer i intervjuerna att i sådana fall som beskrivs i citatet ovan är 
det FMC (Flyktingmedicinsk Centrum) som behandlar ungdomen utifrån 
dennes mående. För att ge en heltäckande bild om verksamheten presenteras 
även en allmän beskrivning om personalens uppfattningar om hur ett 
ensamkommande barn kan vara. 
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4.3 Personalens uppfattning om hur ett ensamkommande barn 
kan vara 
 
Personalen ger en lika men ändå olika bild om hur en ensamkommande ungdom 
kan vara. Med lika menas att enligt personalens beskrivning är det gemensamt 
hos ensamkommande barn att de kämpar i mer eller mindre utsträckning med 
psykisk ohälsa. Med olika menas att ungdomarna beskrivs som unika individer, 
precis som alla andra människor. 
 

”Alla är individuella. De är ungefär som du och jag. (…) Man kan 
vara oerhört duglig, man har tagit sig genom hela världen. Man kan 
vara rädd och osäker i och med att mamma och pappa inte finns 
med. Man kan ha stora mål i livet. Man kan i omgångar känna att 
man har tappat lite fotfäste, eller känna tryck från det man 
kommer… och sen är de tonåringar. De är så olika. Det spänner från 
ett till tusen och det går i olika faser. Sedan är det givetvis så att det 
exempelvis finns en förhöjd symptom på PTSD men man kan lika 
gärna finnas i den målmedvetna gruppen” (Respondent C) 
 

En av respondenterna påpekar även att dessa ungdomar har mer livserfarenhet 
än en vanlig ungdom som har växt upp i en kärnfamilj och har fått allt. Det 
poängteras även att dessa ungdomar just på grund av det som de har varit med 
om och upplevt har mycket känslomässigt att bära. Deras problematiska 
livssituation är komplex där det ena problemet efter den andra. 
 

”De är individer som alla andra i samhället. Däremot så skulle det 
kanske om man ska ta en generell bild så upplever man att de har mer 
med sig i bagaget än en vanlig ungdom som har växt upp med 
mamma och pappa, gått i skolan, fått mat på bordet serverat av någon 
annan… de har utsatts för mer prövning i livet än andra. 
Känslomässigt ... de flesta är ju oroliga och ledsna skulle jag påstå. 
Sen är det självklart att inte alla är oroliga och ledsna för samma 
sak…(…) bara att få uppehållstillstånd i handen betyder inte att man 
automatiskt är glad, nästa problem knackar ju på dörren, var är min 
familj, hur ska jag återförenas. Så de flesta är mycket oroliga och har 
mycket känslomässigt med sig i bagaget” (Respondent B) 
 

En av respondenterna har samma tankegång men betonar även att det 
känslomässiga bagaget som ungdomarna bär med sig kan betraktas som en berg- 
och dalbana beroende på ungdomarnas vardagslivsproblematik och övriga 
mående. 

”De är väldigt olika, vissa har mer problem än andra och vissa 
behöver en annan sorts stöd än andra. Känslomässigt kan det också 
variera, vissa perioder är jobbigare… om de har varit med om 
trauma eller något liknande... det traumat kan komma under olika 
perioder. Ibland kan det komma fram familjekänslor, ibland kan det 
komma annan problematik” (Respondent A) 
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Emellertid uttrycker en av respondenterna en helt annorlunda syn på de 
ensamkommande ungdomarna vilket relaterades till ungdomarnas 
familjebakgrund. Enligt denna respondentens beskrivning visar ungdomarna 
inte sina känslor som kan kopplas till att de är deprimerade. 
 

”De är nog väldigt olika beroende var de kommer ifrån, upplever 
jag. Det är många som väldigt bekväma och vill ha allt serverat. Det 
finns även en del som är väldigt självständiga, vill klara sig själva. 
Det beror nog på var man kommer ifrån från familjen. Ledsna kan 
de vara men de kanske inte visar det så mycket.  Nedstämda kan 
man säga men det märks ganska tydligt vilka som mår dåligt ” 
(Respondent G) 
 

Det gemensamma i citaten är det som beskriver att de ensamkommande 
ungdomar är precis som alla andra ungdomar, som vem som helst i samhället. 
Ändå skiljer de sig från ”vanliga” ungdomar och det som de har gemensamt är 
att de alla har gått genom svåra upplevelser och svåra prövningar i livet vilka 
påverkar deras psykiska mående negativt. Eftersom dessa ungdomar är 
känslomässigt skadade är det viktigt att människor som väljer att arbeta med 
ensamkommande barn känner ett engagemang för sitt arbete. 
 
4.4 Drivkraften bakom arbetet med ensamkommande barn  
 
Personalen på det studerande boendet har uttalat sig enhetligt då de säger att de 
tycker väldigt mycket om sitt arbete med ensamkommande barn. 
 
Exempelvis svarade en respondent följande:  
 

”Oh, ja, det gör jag verkligen.”(Respondent H)  
 
Medan en annan respondent uttryckte sig så här:  
 

”Väldigt mycket” (Respondent F)” 
 
Däremot finns det ett antal aspekter bakom varför dessa människor tycker om 
att arbeta med ensamkommande barn. Ändå visar det sig att medarbetarnas 
upplevelser av ett givande och ett mångsidigt arbete utgör den centrala kärnan 
bakom aspekterna som bidrar till att människor trivs i sitt arbete.  
 

”För att mitt arbete är väldigt varierande. När man har mycket tid med 
ungdomarna så får man väldigt mycket tillbaks, och det känns väldigt 
roligt för då vet man att de uppskattar det man gör” (Respondent G) 
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Exempelvis preciserar en respondent och ger även ett konkret exempel på hur 
man kan känna ungdomarnas uppskattning och tacksamhet. 
 

”Bara en sådan enkel sak som att när de kommer hem hälsar de på, de 
kommer fram och tar alla i hand … och när man kommer hem till dem 
bjuder de på te ” (Respondent I) 

 
Att arbetet upplevs givande innebär inte bara att personalen har som åsikt att 
ungdomarna är tacksamma utan att det även betraktas givande för att genom 
arbetet kan personalen lära sig om kulturella skillnader, men även lära sig om 
sig själva och växa som person. Exempelvis uttrycker en respondent sig på 
följande sätt: 

 
”Det är väldigt givande och roligt när man lyckas bygga relationer och 
när man verkligen når ungdomarna. Då är det väldigt roligt och man lär 
sig oerhört mycket. Man lär sig både saker om sig själv och väldigt 
mycket konkreta saker om deras kultur och deras sätt att se på saker” 
(Respondent F) 

 
Samtidigt talar några av respondenterna om vikten av att bidra med något i 
andra människors liv, vilket utgör både glädjen och drivkraften bakom arbetet.  
 

”Jag tycker som person att man ska kunna bidra med någonting där 
människor lyckas särskild om de är i någon sorts problemsituation. Då 
tänker man själv oh jag har hjälpt den människan, samtidigt tänker 
säkert också den människan, oh tack vare den här personen har jag 
lyckats. Det är givande” (Respondent A) 

 
”För det är ett ganska spännande arbete. Det är kul att samtala med 
ungdomarna… och även känna att man gör en skillnad i deras liv. Det 
är jättekul när man ser att det går väldigt bra för dem” (Respondent H) 

 
”Jag blir glad när andra människor lyckas, det är ju mitt… det är vad 
jag får min energi från” (Respondent B) 

 
En av respondenterna konstaterar helt enkelt att man tycker om sitt arbete 
eftersom man känner sig behövd: 
 

”Man behövs liksom” (Respondent J) 
 

Dock kan man se att vissa nyanser egentligen beskriver samma aspekt i samtliga 
citat om vad som utgör drivkraften bakom personalens arbete. Att människan 
ser och känner sig behövd upplevs givande. Dessutom ökas denna upplevelse 
genom att arbetet upplevs mångsidigt eftersom man utför ett arbete med 
människor och inte med data eller maskiner som kan betraktas enformigt och 
monotont. I det följande redogörs för personalens upplevelser om vilka 
personliga egenskaper och formella krav som behövs i deras arbete. 
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4.5  Viktiga kunskaper och personliga egenskaper som behövs vid 
arbete på HVB-hem för ensamkommande barn 
 
Essensen i personalens upplevelser av vilka kunskaper och personliga 
egenskaper som behövs i arbetet med ensamkommande barn handlar 
huvudsakligen om att vara en social och lyhörd person som respekterar den 
andra individen som denne samtalar med. Dessa infallsvinklar beskrivs av 
respondenterna på följande sätt. 
 

”Man måste vara väldigt lyhörd... och ha respekt för människor och 
ödmjukhet är ju de tre jättestora bitarna som behövs och sen måste man 
ha en mänsklig sida, alltså hur människor behandlas och inte 
behandlas” (Respondent A) 

 
”Man ska vara social, förstående... empati... men även ibland kan man 
behöva vara lite auktoritär också, för det är ändå tonåringar som inte 
har några föräldrar som kan ta hand om dem” (Respondent H) 

 
”Mycket fokus ligger på det sociala, så du måste kunna prata och hålla 
en diskussion eller ett vanligt samtal levande. Många ungdomar 
kommer ifrån väldigt sociala kulturer också så om man inte pratar så 
kan de bli lite sura… (Skratt)” (Respondent H) 

 
Enligt respondenterna är ovanstående synvinklarna betydande eftersom 
lyhördhet innebär inte bara att visa respekt för den andra individen utan 
även ha insikt i hur människan fungerar. Således lyfts även andra 
synsätt fram som ytterligare förtydligar de ovanstående 
infallsvinklarna.  
 

”Att kunna lyssna, att kunna vägleda på rätt sätt med respekt för 
integritet” (Respondent D) 

 
”Att kunna se människor och förstå andra … vad de har för sorts 
problem och sådant, man ska se på utseendet att det finns ett behov, sen 
pedagogik också tycker jag är viktigt med tanke på att man jobbar med 
människor” (Respondent A) 

 
”Att man har förmåga att reflektera över tillvaron, viktigast är att vara 
en sansad person som tänker innan man agerar. Det behövs insikt och 
kunskaper om mänsklig psykologi och sen givetvis kunskap om rutiner 
och så. Det är viktigt att förstå människors behov, att ett visst beteende 
kan vara uttryck för ett dåligt mående, så att man har förståelse och 
man inte går i affekt mot ett… då... som är ett uttryck för dåligt 
mående” (Respondent F) 

 
Det framkommer även andra synsätt som upplevs vara lika viktiga i 
interaktionen med ungdomarna. Enligt detta är det betydelsefullt att kunna ett 
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språk som många av ungdomarna pratar, samt betydelsefullt att ha en kulturell 
kompetens om det kulturområdet varifrån ungdomarna kommer. Dessutom 
anses det vara viktigt att ha kunskaper om lagar och regler för att kunna 
samverka med de myndigheter som är aktuella för arbetet. 
 

”Främst tycker jag att det handlar om att lyssna och att se personen 
men sen om man liksom går utöver det då behöver man kunskaper i 
psykologi för att se vad som händer, man kan behöva ha 
språkkunskaper, kulturkunskaper förutom att ha kunskap om lagar och 
regler och så också för själva arbetet” (Respondent D) 

 
”Det är ju viktigt att kunna förstå kultur. Sen måste man kunna samverka med 
myndigheterna som vi jobbar med” (Respondent E) 

 
”Alla kunskaper behövs i det här yrket, social… kunskaper gällande 
språk, skolan, gällande hälsan gällande allt möjligt” (Respondent J) 
 

En av respondenterna lyfter även fram vikten av att personalen ska vara 
rättvis för att skapa och upprätthålla en god relation med ungdomarna. 
Dessutom upplevs tålamod vara en viktig egenskap: 
 

”Man ska väl vara lyhörd framförallt och… det är ju rättvisa också. 
Även om det inte finns något som heter så att det ska vara rättvist hela 
tiden, men för dem är det ganska betydelsefullt… en del är så att de har 
koll på allt, de vill ha mera millimeterrättvisa (skratt) (Respondent I) 
 
”Tålmodig skulle jag säga, man måste ju ha tålamod. Sen måste man 
vara väldigt ansvarsfull och kunna skiva ner ganska mycket för vi 
journalför ganska mycket ” (Respondent E) 

 
Samtidigt som respondenterna lyfter fram olika synvinklar som är viktiga i 
samband med arbetet uttrycker en informant följande och betonat vikten av 
öppenhet och ärlighet: 
 

”Det behövs inte vara liksom någonting stark, de är också människor 
men de har gått genom upplevelser som, som fört dem hit, men något 
speciellt som öppen ärlighet”( Respondent J) 

 
När respondenterna talar om sina upplevelser om vad som anses vara viktigt, 
om hur man ska vara som person då reflekteras framförallt kring en humanistisk 
människosyn, där vikten läggs på att se personen bakom och de personliga 
egenskaperna som att vara lyhörd och respektera varandras värde lyfts fram. 
Dock verkar det inte vara helt okomplicerat när personalen resonerar om sina 
roller.  
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4.6 Personalens upplevelser av sina roller vid bemötande av 
ensamkommande barn  
 
Medarbetarna tillfrågades om det finns några föreskrifter om hur man ska vara 
på arbetet. Svaren på frågan var likartade. Respondenterna berättade om att de 
inte kan bete sig hur som helst utan det finns vissa ramar som de måste följa. 
 

”Vi har tre slagord, respekt, relation, resultat. Relation är väldigt 
viktigt att etablera en relation och alltid vara respektfull. Det är väl 
den gemensamma policy vi har… Vi är inte detaljstyrda på något sätt 
men det finns ett övergripande krav på oss. Vi kan inte bete oss hur 
som helst.” (Respondent F)  

 
Förutom detta talas det även om att verksamheten inte bara ska följa de egna 
reglerna som finns via den egna kvalitetsgruppen till exempel, utan de ska även 
följa Socialstyrelsens föreskrifter. Dessutom påpekar respondenten att 
arbetsgruppen har en levande diskussion vid olika tillfällen då alla får möjlighet 
att diskutera eventuella upplevelser i samband med sina roller som kan kopplas 
till bemötandet av en ungdom. 
 

”Vi har ett antal rutiner, det finns policys och rutiner för 
bemötande... men skrivet… riktlinjer från Socialstyrelsen (…) har vi 
handlingsplaner och ett välutvecklat kvalitetssäkringssystem, … har 
vi en ständigt levande diskussion om respekt och relation, och den är 
alltid levande, det får vi handledning för… det sitter vi i 
personalmöten och utbildningsdagen för att få reflektera mer” 
(Respondent C)  

 
Respondenterna tillfrågades även om hur de upplever sin roll i samband med 
bemötandet av ensamkommande ungdomar. Intressant nog framkommer ett 
antal olika synvinklar angående frågan. Det förekommer personer som endast 
upplever sin roll professionellt, men det finns även de som upplever att det 
professionella flyter ihop med den egna privata personligheten och det finns 
personer som upplever att de agerar som med vem som helst. Trots 
respondenternas nyanserade beskrivningar verkar kärnan i berättelserna handla 
om den professionella rollen. Några av respondenterna som upplever sin roll 
som en professionell roll svarade så här: 
 

”Ja, jag är väldigt professionell i mitt jobb och man måste alltid vara 
det och inte vara varken förälder eller vän.” (Respondent E) 

 
”Min roll är ju, jag försöker vara ganska professionell och tänka, ändå 
är jag ingen förälder utan jag är personal på boendet som ska göra ett 
jobb. Så jag försöker inte bli för personligt anknuten till jobbet med 
ungdomarna… ganska svår balans rätt ofta men jag försöker så gott 
det går i alla fall.” (Respondent H) 
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”Man måste ju vara professionellt och lugn och lyhörd” (Respondent J) 
 

”Jag måste ju agera utifrån min yrkesroll men självklart så har man 
ju också känslor så jag kan inte helt stänga av dem” (Respondent E) 

 
Samtidigt som några personer endast upplever sin roll som professionell finns 
en respondent som beskriver sin roll som yrkesmässig men är dock samtidigt 
tillgänglig för ungdomarna vid behov även utanför arbetet. Vilket i så fall 
innebär att det professionella kan flyta samman med den privata sfären då 
respondentens egen personlighet kan påverka den egna rollen och relationen 
med ungdomen eller ungdomarna. Denna respondent uttrycker sig så här: 
 

”Jag upplever min roll som viktig. Jag har ju en yrkesroll som jag 
måste följa, sedan får man kanske vara extra försiktig med hur man 
säger saker och hur man går till väga för man vet ju hur de är, hur de 
mår. Här måste man ju liksom känna sig fram, vad är rätt, och vad är 
fel... ”Yrkesmässigt. Det är inte så att jag sitter med ungdomarna på 
kafé efter att jag har slutat jobba. Nej det gör jag inte. Däremot så vet 
alla om det är något problem även om jag som personal inte jobbar 
men det känns bättre att prata med mig, då har jag sagt varsågod och 
ring.” (Respondent B) 

 
I enighet med föregående exempel utrycker sig ytterligare en respondent att 
dennes yrkesroll blandas med den egna personligheten: 
 

”Det är nog en kombination av båda utifrån min personlighet och 
min yrkesroll. Det skulle jag tro stämmer för de flesta. Ja, man är ju 
den man är liksom.  Så det kommer alltid spegla in i ett socialt 
arbete. Men sen är det viktigt att veta att man har ett yrke att följa. 
Var inte dig själv för mycket” (Respondent H) 

 
Flera av de tillfrågade beskriver sin roll som viktig och upplever sig som en 
förebild för ungdomarna och drar till och med paralleller till föräldrarollen.  
 

”Jag tror att man blir som en förebild för de flesta” (Respondent E) 
 

”Man ska vara som en förebild för ungdomarna”(Respondent A) 
 

”Jag upplever min roll ganska viktig faktiskt. Ju längre tid de är 
desto viktigare blir man och jag tror att vi är någon slags ersättning, 
på något sätt för föräldrarollen. Vi är liksom det känslomässiga 
stödet i vardagen” (Respondent F) 

 
”Det är väl som en vägledare. Men om man är till exempel en äldre 
person så kanske man får lite av en mamma eller papparoll även om 
man fortfarande är personal, men man får en helt annan roll” 
(Respondent D) 
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Det finns även respondenter som uttalar sig klart och tydligt att de inte upplever 
sig ha en yrkes- eller professionell roll i den vanliga vardagen, utan dessa 
personer berättar om att de agerar som vanligt med människor.  
 

”Ingen yrkesroll… utan jag är ganska lugn, det är väl som i vanliga 
livet… ok när man sitter i ett samtal kanske man behöver ta på sig 
någon yrkesroll… då försöker jag vara mera strikt och kanske lite 
mera direkt mot klienten också.” (Respondent I) 
 

Dock säger den ena respondenten att man ska akta sig för att komma för nära. 
 

”Jag kan väl säga så här. Jag har inte med de ungdomar som är 
inskrivna, men däremot så har jag ungdomar som redan flyttat ut… 
men jag tror man ska akta sig” (Respondent C)  

 
Det förekommer vissa nyanser i personalens upplevelser av sina roller. Det 
centrala är att personalen upplever sin roll som viktig i ungdomarnas liv samt att 
de i stor utsträckning försöker arbeta utifrån en professionell roll. Dock 
reflekterar de också kring att de i vissa fall rör sig över gränserna mellan det 
professionella och det privata. Men det förekommer några som upplever sitt 
agerande tvärt om, det vill säga att de agerar utifrån sina privata jag och de tar 
på sig den professionella endast rollen vid behov.   
 
Att röra sig över gränserna mellan den professionella och privata sfären är inte 
helt okomplicerat och det kan leda till att man som personal upplever krockar i 
sitt rollbeteende.  
 
4.6.1 Respondenters upplevelser och beskrivningar av rollkonflikt vid 
rollframträdande 
 
Många av de tillfrågade respondenterna berättar att de upplever krockar i sina 
rollbeteenden. Dessa berättelser relateras framförallt till när de tillfrågade 
respondenterna på grund av de yttre omständigheterna tvingas till rollbyte. 
Detta är också centralt i respondenternas svar angående detta frågeområde. 
Exempelvis beskriver en av de intervjuade ett klassiskt exempel på rollkrock 
mellan den upplevda papparollen och den professionella rollen vid samtal med 
ungdomar när ungdomen berättar om svåra saker som denne har varit med om:  
 

”Papparoll, som jag själv har eller upplever, en förebild” … (…)… 
Jag väntar tills de kommer och berättar själva... När de berättar 
själva då blir det andra rollen. Jag är inte pappa längre, då måste jag 
vara professionell för att stötta på ett vettigt sätt… Så det är mest det 
här som krockar och skulle jag ha sagt det på ett annat sätt istället att 
vara personal kanske papparollen skulle ha fungerat istället för att 
vara professionell personal” (Respondent J) 
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De intervjuade personerna resonerar även om vilka känslor som kommer fram 
vid upplevelser av rollövertaganden. De tillfrågade beskriver starka negativa 
känslor då de aktivt och medvetet tvingas till ungdomens fördel trycka ner sina 
personliga ageranden.  
 

”När jag blir arg då försöker jag tvinga mig att inte bli arg för att nu 
försöker jag hjälpa ungdomen. Det är jobbigt”(Respondent A)  

 
”Det är jobbigt som en ångestkänsla att man inte kunde agera på ett 
annorlunda sätt för att man vet att det är jobb där man måste vara 
professionell. Hade det varit i privatlivet så hade man agerat på ett 
annorlunda sätt. Så självklart gör det ont för att man inte kan göra 
något. Ilsken inombords blir man” (Respondent E) 

 
Respondenterna beskriver till och med att inte bara den privata synen kan 
krocka med det professionella jaget utan hela människors världssyn kan krocka 
i de fall då det handlar om religion eller politiska åsikter vilket 
upplevelsemässigt påminner en om en rollkrock. 
 

”I så fall om man pratar om lite känsliga ämnen som till exempel 
politik och religion, då kan jag personligen tycka att då är det viktigt 
att man inte säger för mycket vad man tänker och tycker, för... för 
vissa finns det möjlighet att man är en sorts förebild kanske eller nåt 
i den stilen och då tror jag att det är ganska viktigt att hålla saker för 
sig själva var man står politisk eller religiöst…(…)… Då känner jag 
att det är nog yrkesjag som kommer fram hellre än personliga jag 
och det känns lite tråkigt förstås. Själva känslan som kommer fram 
då är inte frustrerande men, jag kan inte sätta ord på det men, ja det 
känns inte helt rätt ur personlig synvinkel men däremot från 
yrkessynvinkeln så känns det helt korrekt” (Respondent H) 

 
”Ja, det kan det göra ibland med ungdomar som kommer från starkt 
traditionella eller religiösa samhällen eftersom jag då är i fullkomlig 
avsaknad av Gud så med mina vänner skulle jag ha diskuterat på ett 
annat sätt, men med mina ungdomar så får jag verkligen hålla 
tillbaka … det krockar så mycket med min egen värld. Det krockar 
definitivt. Och det blir en viss frustration på ett personligt plan ” 
(Respondent C) 
 

Båda de ovanstående citraten visar starka negativa upplevelser vid nertryckande 
av de egna personliga åsikterna när människors grundläggande syn om världen 
inte stämmer överens. Det som framkommer gällande rolltagande, beskriver 
personalen som att de tar på sig olika rollbeteenden beroende av deras 
bedömning om vad den aktuella situationen kräver. I samband med reflektioner 
framkommer även att dessa rollbyten i många fall upplevs problematiska. 
Problemet utgörs antingen av själva rollvalet, att personen har svårt att välja om 
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denna ska vara professionell eller mer privat i den aktuella situationen. Eller att 
den valda rollen som spelas inte stämmer överens med den personens egen 
personlighet. I det följande redovisas även vilka känslor och känslomässiga 
påfrestningar personalen upplever i HVB-hemmets miljö. 
 
4.7 Känslor hos personalen i samband med arbetet vid HVB-hem 
för ensamkommande barn  
 
När respondenterna talar om sina känslor som kommer fram i samband med 
direkt kommunikation med ensamkommande ungdomar talar de om båda 
negativa och positiva känslor beroende på de aktuella samtalen och situationen. 
Dock är de negativa känslorna dominerande enligt respondenternas upplevelser.   
 
Respondenterna ger följande exempel på negativa känslor och upplevelser vid 
samtal med ungdom då exempelvis ungdomen berättar om vad denne har varit 
med:  

”Jag kan inte säga att jag tycker synd, men sorgsen… sorg, man blir 
ledsen” (Respondent J) 

 
”Det är tufft på ett sätt, när man börjar prata med dem om vad de har 
varit med om. Jag sitter och pratar med nån och de berättar till 
exempel om när de flydde och hur de åkte genom Grekland… visst 
jag blir ju jätteberörd och jag vet inte vad jag ska säga men jag lider 
med dem. Jag kan ju känna för dem för det är ju en helvetesresa som 
de har varit med om… jag blev ledsen, jag tycker inte att det är 
något fel att visa det faktiskt” (Respondent I) 

 
Informanterna beskriver ytterligare en stark negativt känsla, nämligen 
upplevelsen av att vara maktlös. Medarbetarnas upplevelser av maktlöshet 
relateras till myndigheterna och oftast när det gäller migrationsverkets 
bedömningar och beslut då verkligen inte någon kan göra något. Dessa 
eventuella negativa beslut påverkar ungdomens känsloliv på ett ogynnsamt sätt 
vilket även försvårar personalens arbete och interaktion med ungdomen 
eftersom båda parter känner sig maktlösa över det som sker. Informanterna ger 
följande exempel på upplevelser av sådana situationer: 
 

”Ibland kan man känna sig maktlös och det kan vara svårt för att 
situationen som man känner sig maktlöst i är ju situationer där oftast 
ungdomen också uttrycker sig vara maktlös i den också. Det är en 
känsla som är jobbig och det är nog en känsla som många ungdomar 
upplever ganska ofta också skulle jag tro… om man inte har fått till 
exempel uppehållstillstånd. Frustration blir en väldigt naturligt 
känsla som man kan koppla till det här” (Respondent D) 
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”Man påverkas ju speciellt av saker man inte kan göra någonting åt. 
De påverkas man mest av för maktlöshet är ju väldigt frustrerande 
när man upplever det.” (Respondent B) 

 
En informant uppmärksammar en annan sorts problematik då negativa känslor 
kan upplevas i samband med interaktioner. Fallbeskrivningen liknar ett vanligt 
samtal med en tonåring: 
 

”Ibland kan man ju känna viss frustration när personen som man 
jobbar med inte förstår ordentlig eller väljer att inte lyssna… Om jag 
är arg eller frustrerad, då försöker jag prata om det istället och dölja 
det och försöka prata rationellt med personen, vilket brukar fungera 
rätt så bra” (Respondent H) 

 
En respondent tar upp en annan sorts problematik då denne pratar om arbetet 
med oregelbundna tider som enligt personens upplevelser bidrar till att man 
känner sig otillräcklig eftersom man inte har en kontinuitet i sin kontakt med 
ungdomarna. 

 
”… att man känner sig dålig att man inte räcker till. Det blir liksom 
ungdomarna som kommer i kläm. (Respondent G) 

 
Respondenterna pratar även om och ger exempel på positiva känslor och 
upplevelser i samband med interaktioner. Centralt i dessa upplevelser är att 
informanterna ser något konkret resultatet i sitt arbete.  
 

”När ungdomen lyckas med en sak, det är jätteroligt till exempel när 
de klarar av grundskolan eller tar körkort” (Respondent A) 

 
”När en grabb hittar sin mamma och sina syskon. Det är väl 
verkligen en positiv sak, när de får tag i dem. Positivt att familjen 
får veta att de finns och att de lever” (Respondent I) 

 
De ovanstående citaten var väldigt konkreta, medan de följande citaten på ett 
annat sätt beskriver den konkreta verkligheten i ungdomarnas liv vilket skapar 
positiva känsloupplevelser hos personalen. I dessa citat lyfts de icke konkreta 
livssituationer fram mera: 
 

”Bara att få vara med och uppmuntra, det är en positiv känsla för jag 
tror man får betyda någonting för nån annan. Man tänker väldigt 
mycket och om man ser och förstår litegrann vad det är som händer i 
en ungdoms liv så förstår man liksom vad det är som man kan göra 
och det är liksom medvetet agerat för att ge förutsättningar... Och 
när det går framåt då blir man ju både stolt och nöjd också” 
(Respondent D) 

 
”För det mesta är det väldigt positivt, väldigt mycket energi får jag 
av att se varje individ utvecklas med tiden” (Respondent F) 
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De positiva känslor som beskrivs av respondenterna kan återigen kopplas till 
människors drivkrafter bakom arbetet då personalen talar om vikten av att 
betyda något för någon upplevs givande. Faktum är att respondenterna i större 
omfattning nämner känslor som har en negativ dimension vilket enligt deras 
berättelser är känslomässigt påfrestande. I det följande presenteras ytterligare 
känslomässiga aspekter som tydligt uttalas av intervjurespondenterna som 
påfrestande.  
 
4.7.1 Exempel på känslomässiga påfrestningar i samband med interaktioner 
med ensamkommande ungdomar. 
 
Respondenterna anger olika exempel på emotionella påfrestningar i samband 
med sitt arbete. Ändå visar det sig vara något som är gemensamt i upplevelserna 
som kan kopplas till människors olika uppfattningar om en och samma sak.  
 
Några av de tillfrågade menar att det svåraste i arbetet med ungdomarna är när 
det blir missförstånd angående förväntningar mellan personal och ungdomar. De 
reflekterar så här: 
 

”Ibland begär ju ungdomarna vissa grejer som vi kanske inte kan 
erbjuda och då blir det kommunikationsfel för man upprepar samma 
sak men kanske inte når fram så det kan bli något missförstånd.” 
(Respondent E) 

 
”Framförallt när vi kommer till förväntningar, för man har väldigt 
olika förväntningar och man tror att man är tydlig och sen upptäcker 
man att oj den tänkte så här när jag sa så här. Det sker väldigt ofta 
tycker jag.” (Respondent D) 

 
En annan respondent nämner kulturkrockar som kan bli emotionellt 
påfrestande: 

 
”Kulturkrockar, saker som är helt annorlunda i landet var de 
kommer ifrån … till exempel väldigt många ungdomar har svårt att 
hålla tiden för att tydligen är inte det så jätteviktigt i deras 
hemländer” (Respondent H) 
 

En person nämner även att balansen mellan att hjälpa ungdomen 
men inte överträda dennes privata sfär medan man som personal ska 
behålla kontrollen över ungdomen upplevs vara svår och 
påfrestande. 
 

”Jag tycker att den svåraste balansgången är mellan den här 
respekten och relationen och kontrollen som vi faktiskt måste utöva. 
Ibland så kan jag tycka att kontrollen blir lite för mycket och då 



 46 

känns det som man klampar in i deras liv och stör. Samtidigt som 
det måste vara så. ” (Respondent F) 
 

En respondent nämner ett nytt perspektiv som upplevs vara 
besvärligt att prata om och förklara för ungdomarna. Denne person 
formulerar sig på följande sätt: 
 

”Jag upplever att det svåraste är det här nästan är… de beskriver 
alltså Sverige som det stora paradiset, alltså med outsinliga resurser” 
(Respondent C) 
 

Medan en annan respondent talar om skillnader om vad som är 
svårast i arbetet med ungdomarna är beroende av hur länge 
ungdomen har varit i boendet eller i Sverige. Personen beskriver 
problematiken så här: 
 

”Det svåraste är ju att det skiljer sig över tid ju längre ungdomen har 
bott här. För det första är det svåraste att vinna ett förstående, för när 
de kommer hit så blir vi myndighetspersoner, vi blir så att säga 
nästan som Migrationsverket och det tar ett tag att tvätta bort den 
stämpeln. Sen är det svårt när man kommer till att det finns saker 
som man inte kan göra någonting åt, som har begränsning, man kan 
inte styra över ett migrationsbeslut till exempel. Så det är ju en svår 
bit faktiskt” (Respondent B) 

                     
Respondenterna uttalade sig olika även om deras emotionella påfrestningar och 
upplevelser i samband med att hantera problematiska situationer. Det centrala i 
respondenternas svar är att medarbetarna i stor utsträckning upplever sig vara 
skickliga på att lösa problematiska situationer.  
 

”Alla problematiska situationer kan jag inte lösa men jag tycker att 
jag är rätt duktig på det.” (Respondent I) 

 
Dock framkommer aspekter som upplevs vara svårt att hantera och det som 
upplevs vara en problematisk situation handlar om konfliktlösningar och 
manipulationer. Dessa respondenter beskriver sina upplevelser på följande sätt: 
 

”Jag tror att jag hanterar situationer ganska bra när en ungdom är 
upp- stressad eller arg och utagerande.  Då tror jag att jag kan ha en 
ganska lugnande effekt på dem. Men samtidigt så är jag sämre på att 
hantera om någon försöker manipulera mig att göra saker” 
(Respondent F) 

 
”Jag skulle antagligen kunna bli bättre, men jag jobbar på det med 
konflikthantering och sådant. Jag är väl hyfsat social av mig men 
just när det gäller konflikter när två ungdomar bråkar med varandra 
och så vet jag inte riktig om jag har rätt sätt att hantera det… hitta 
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rätt saker att säga till exempel och kunna medla mellan dem.” 
(Respondent H) 

 
Respondenterna talar om flera olika saker som kan upplevas känslomässigt 
påfrestande och svårhanterligt i samband med arbetet. Man kan förstå och det 
faller sig naturligt att dessa aspekter har en viss påverkan på personalens egna 
upplevelser och uppfattningar om sin psykosociala arbetsmiljö. För att ta reda 
på dessa åsikter tillfrågades intervjurespondenterna även om deras upplevda 
psykosociala arbetsmiljö relaterade till interaktioner med ungdomarna. 
 
4.8 HVB-personalens psykosociala arbetsmiljö i relation till 
bemötande av ensamkommande barn 
 
Det centrala i det som har framkommit är att respondenterna relaterar sitt upplevda 
stresstillstånd till de praktiska arbetsrelaterade saker som måste göras och inte till 
interaktionen med ungdomarna. Dock påverkar detta enligt respondenterna 
kommunikationsmöjligheten med ungdomarna på ett ogynnsamt sätt. En av 
respondenterna svarade följande på frågan om denne upplever stress i samband med 
arbetet: 

”A, det kan jag ju göra. Jag ser arbetet i två delar. Det hänger ihop 
men lite så här separat. Dels så finns det när man möter en ungdom 
och den andra delen är att journalföra… Jag skulle säga att 
relationsbiten är… inte stressig förutom när den andra biten gör att 
det blir tidsbrist och då blir man stressad i den situationen också. Jag 
vill att tid med ungdomarna ska gå före det andra, för visst är det för 
deras skull som man dokumenterar och journalför men det är ändå 
de som är fokusen och då vill man ju ge tid… för kommer man och 
är stressad så det känner många av och man bygger ingen bra 
relation om man är stressad när man möts.” (Respondent D)  
 

Några av dessa personer upplever vissa organisatoriska problem bakom den upplevda 
stressen: 

”Att jag själv blir stressad ibland på grund av att det är massa 
ärenden som man gör under dagen, kanske det blir tiotals saker som 
man ska göra.”(Respondent J) 

 
”… när man har mycket att göra… vi är inte så många på den här 
arbetsplatsen. Personalbrist blir det i så fall” (Respondent D) 
 

En informant nämner olika saker som kan upplevas stressande, dessa aspekter 
relaterar informanten till både de praktiska administrativa uppgifterna och till hur 
ungdomarna mår och svarar: 
 

”På jobbet kan jag vara stressad vissa dagar. Det beror på saker till 
exempel hur ungdomarna mår, hur det har med myndigheterna att 
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göra. Men det går i cirklar så att säga. Det är sällan man har det jätte 
– jättestressigt 3-4 dagar i rad” (Respondent B) 
 

Ytterligare en aspekt nämns som kan upplevas frustrerande: 
 

“frustrerad är jag ibland... lite över att man har varit på öppenvård 
och ser man att personalen fortfarande sitter och spelar med någon 
kan det göra mig lite frustrerad för jag vet att jag har mycket att göra 
och då så kan jag känna lite att arbetsbelastningen är lite ojämn” 
(Respondent G) 
 

Enligt respondenternas uttalanden beror stressupplevelserna inte direkt på 
interaktionen med ungdomarna dock upplever de många negativa känslor och 
frustration i samband med detta. Det som sägs är och som upplevs stressande 
baseras på praktiska arbetsuppgifter, att de tar tid som tyckas begränsa 
möjligheten till en bra kommunikation med ungdomarna. Till den psykosociala 
arbetsmiljön hör även den upplevda relationen mellan arbetet och privatlivet 
samt människors förmåga att hantera detta.  
 
4.8.1 HVB-medarbetarnas upplevelser om relationen mellan arbetet och 
privatlivet 
 
Informanterna ombads att berätta om deras upplevelser av om de kan koppla av 
efter arbetspasset. Kärnan i dessa upplevelser är att respondenterna beskriver att 
det inte är så enkelt att stänga av tankar och känslor bara för att arbetspasset har 
tagit slut. En av respondenter svarade på tillfrågan om arbetet följer med hem: 
 

”Jajamen. Jag är nog oerhört engagerad…” (Respondent C)  
 
Andra respondenter svarade följande:   
 

”ja, det gör det rätt ofta… ofta så ligger man och tänker på något 
som hände på jobbet innan man ska sova och så … Jag försöker att 
koppla bort från jobbet när jag kommer hem men det är svårt. Man 
blir ganska … man knyter ofta an rätt mycket med ungdomarna för 
vissa har hemska historier och så och då är det ganska svårt att 
koppla bort när man kommer hem. Så det är nog svåraste att skilja 
mellan arbete och privat för det är ett ganska personligt arbete.” 
(Respondent H) 

 
 ”de perioder som jag jobbar så kommer jag att tänka på jobbet hela 
tiden. Jag försöker koppla bort från jobbet när jag inte jobbar även 
om det är jättesvårt, för det är trots allt människor man jobbar med. 
… jag tycker att det är svårt att veta vart gränsen går… jag drabbas 
av deras sorg och på något sätt måste jag härbärgera deras situation” 
(Respondent F) 
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Båda ovanstående citat påvisar svårigheterna med att skilja mellan det privata 
och det professionella då det gäller arbetet med människor. Även andra 
respondenter upplever situationer på liknande sätt nämligen att det inte är enkelt 
att koppla ifrån arbetet men det går. Nedanstående citat refererar till svårigheten 
att stänga av arbetet efter arbetspassen: 
 

”det beror på, för det mesta är det inte, men ibland om det händer 
någonting stort kanske våld eller hot då kan det vara väldigt svårt att 
stänga av. Då sitter man och tänker, hur ska jag hjälpa den personen 
… hur ska man gå vidare med nästa dag. Så ibland är det svårt att 
stänga av men inte alltid. ” (Respondent E) 

 
”svårt inte, men det tar ett tag. Om man sitter ensam hemma så 
kanske man tänker på en sak som har hänt på jobbet och då försöker 
man kanske hitta någon lösning, det återkommer absolut” 
(Respondent B) 

 
”Jag kan koppla av men det är så klart så att tänker gör man ju också 
och man kommer ihåg dem självklart” (Respondent D) 

 
Däremot beskriver två respondenter att avkoppling från arbetsrelaterade tankar 
är möjligt men det kräver några års erfarenhet. Dessa personer svarade följande 
på frågan om det är svårt att koppla av från arbetet: 
 

”Nej, det är någonting jag har lärt mig genom åren” (Respondent I) 
 
Medan den andra respondenten svarade: 
 

”Nej, absolut inte. … jag lärde mig att saker inte går att ta med sig hem” 
(Respondent J) 
 

Efter detta svar ställdes ytterligare en fråga om det inte är svårt att göra så och 
då sa några av respondenter: 
 

 ”Inte när man har jobbat för länge” (Respondent J) 
 
Citaten uppmärksammar oss på att det inte är enkelt att koppla ifrån arbetet 
eftersom tankarna ofta följer människan hem. Däremot uttrycks också av några 
informanter att skilja mellan arbete och privat är något som man lär sig med 
tiden. Respondenterna tillfrågades om vilka strategier de använder sig av för att 
koppla bort tankarna från arbetet på fritiden. 
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4.8.2 HVB-medarbetarnas bemästringsstrategier 
 
Respondenternas berättelser om vilka bemästringsstrategier de använder för att 
koppla av ifrån arbetet är ganska likartade. Enligt respondenternas beskrivningar 
är det centrala när det gäller deras avkoppling från arbetet fysisk aktivitet 
och/eller intellektuell sysselsättning. De tillfrågade svarade på följande sätt: 
 

”Aktiviteter, jag går mycket, springer, simmar, lyssnar på musik, 
läser böcker” (Respondent J)  

 
”att sysselsätta hjärnan, jag brukar faktisk gå promenader, eller 
lyssna på radio eller göra så att huvudet är upptaget” (Respondent F) 

 
”mycket träning och mycket musik och mina privata sysslor 
som jag gillar att göra” (respondent B) 

 
Enligt litteraturen kan socialt stöd betraktas som en viktig försvarsstrategi. 
Därför tillfrågades informanterna om hur de upplever det sociala stödet i 
arbetsgruppen. Respondenterna svarade positivt och entydigt på denna fråga: 
 

”Alltid. Språkligt kanske för det första… vi har också sådana tider 
som man inte har mycket att göra, om vi gått genom någonting 
besvärligt sådant delar vi med oss som personal” (Respondent J) 
 

En annan informant svarade: 
 

”Ja det gör jag. Får uppmuntran, finns alltid någon att bolla med” 
(Respondent I) 

 
Två informanter talar samtidigt om hur de upplever hela personalgruppen: 
 

”Jag har så bra personalgrupp så man kan prata med precis alla och 
säga… nu är det så här, och prata av sig och de lyssnar och kanske 
ger tips” (Respondent E) 

 
”ja det gör jag. Man kan vara ärlig mot varandra. Exempelvis händer 
det väldigt lätt att man anklagar sig själv när saker inte funkar… om 
jag vill att en ungdom ska göra något... gå i skolan till exempel och 
ändå inte går trots att jag försökte motivera det… då skulle jag lyfta 
det med vilken kollega som helst att det känns som ett personligt 
misslyckande. … De är väldigt duktiga att lyfta det från mig.”… 
(…)… vi räknar med att alla gör sitt bästa och sen stöttar vi ju 
varandra” (Respondent F) 
 

Gällande balanstänkandet använder alla informanter sig av någon form av 
avkopplande aktivitet på sin fritid, vilket enligt upplevelser även hjälper att 
eliminera tankarna dock tar det ofta tid. Det som upplevs mest effektivt är stödet 
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som finns inom arbetsgruppen, att de alltid finns för varandra som känslomässig 
avlastning. De intervjuade personerna delar även sina tankar i form av råd till 
varandra och med andra som arbetar inom liknande fält för att hjälpa varandra 
att hantera sina upplevelser.  
 
4.8.3 HVB-personalens råd till varandra och till andra som arbetar inom 
samma område 
 
Personalen ger olika råd om hur man kan utföra ett bra arbete med ungdomarna 
och samtidigt skilja mellan den privata och professionella sfären. Det som ändå 
är gemensamt är att nästan alla råd handlar om betydelsen att vara en 
medmänniska. Exempelvis vill två av respondenterna uppmärksamma vikten av 
att ha en yrkesmässig relation med ungdomarna, dock önskar de sig ibland vara 
utanför personalgruppen: 
 

”Jag tycker ju att det är jättesunt att man skiljer på sin roll på jobbet 
och när man är utanför… för en del som inte får hit sin familj så 
skulle man ju på ett sätt vilja vara utanför personalgruppen och 
kunna vara en person som finns tillgänglig mer” (Respondent D) 

 
”Man ska ha en professionell roll, samtidigt som man kan visa 
känslor och visa att man bryr sig men samtidigt inte gå över gränsen 
till att bli som kompis eller så.” (Respondent G) 

 
En person vill lyfta fram vikten av att aldrig anklaga sig själv för någonting som 
exempelvis en ungdom gör eftersom man inte kan styra allt. 
 

”… aldrig ta på sig skuld för någonting som en klient gör.” 
(Respondent F) 

 
En av informanterna lyfter fram betydelsen av att vara medmänniska oavsett 
situation.   

”Att man ska vara mänsklig är viktigt, att kunna ha empati, det 
tycker jag är väldigt viktigt. När man jobbar med människor även 
om man skulle kunna bli frustrerad, eller arg i vissa situationer… 
utöver den situationen som uppstår så är det viktigt att liksom kunna 
sålla bort det där som har hänt just för stunden och se framåt för 
varje dag är en fin dag liksom och så ska man jobba vidare och inte 
hålla sig tillbaka och vara arg och låta det hänga efter en, för det kan 
ju förstöra relationen och så där och då blir man ju trött på jobbet 
också” (Respondent E) 
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En annan informant ville uppmärksamma att:  
 

”Det är inte många av dem som har tagit sig genom så många länder 
utan pass och pengar... och sedan sitta och döma dem... det är lite 
fel. Så det är mitt råd att vara ödmjuk, och lyhördhet är också 
väldigt viktigt” (Respondent B) 
 

En av informanterna sammanfattar det föregående i följande citat: 
 

”Man ska våga vara medmänniska… för jag tror om ungdomen 
kommer till dig… att kanske de har dig som en trygg vuxen som de 
känner tillit för… Det är så det fungerar för oss alla… och då får 
man se till att ha stora öron och gott hjärta... och det sedan är så, den 
måste ta professionell hjälp så ska man göra det, men man ska nog 
inte vara rädd för att lyssna och finnas.” ( Respondent C) 
 

Kärnan i de råden som personalen ger till varandra innebär att huvudsakligen 
vara professionell i sin roll men samtidigt en varm medmänniska.   
 
4.9 Resultatsammanfattning 
 
Enligt resultatet år 2013 upplever personalgruppen på det studerade HVB-
hemmet att arbetet med ensamkommande barn både är givande och emotionellt 
samt psykiskt krävande.  
 
Personalens syn på ensamkommande flyktingbarn är att de ser dem som unika 
individer som vem som helst men att flyktingbarnen har en förhöjd tendens till 
psykisk ohälsa på grund av det som de har varit med om och upplevt. Arbetet 
med dessa ungdomar anses ha två sidor. Å ena sidan upplevs arbetet vara 
mycket varierande och givande eftersom att kunna bidra med något i en annan 
människas liv skapar glädje hos personalen. Å andra sidan upplevs däremot 
arbetet vara emotionellt och psykiskt påfrestande då personalen beskriver att de 
blir frustrerade och känner sig maktlösa i vissa situationer. Det framkommer 
även andra negativa känslor som kan kopplas till ungdomarnas berättelser för 
personalen. Enligt beskrivningar upplever medarbetarna att de själva blir ledsna 
och till och med lider med ungdomen och känner sig sorgsna. 
 
Utifrån resultatet framkommer att social kompetens är den viktigaste 
egenskapen som man behöver ha i det här arbetet, men även språk och 
kulturkompetens betonas vilka anses underlätta interaktionen med ungdomarna. 
Dessutom lyfts lyhördhet och respekt för andra människor fram som en central 
personlig egenskap.  
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Av resultatet framkommer även att medarbetarna huvudsakligen intar en 
professionell roll i arbetet vilket företagets policy bygger på. Detta innebär 
huvudsakligen tre slagord, nämligen respekt, relation och resultat vilket enligt 
respondenternas beskrivning följs i hög grad. Dock upplever några av  
respondenterna svårigheter med att ha en bra balans mellan det professionella 
och det privata rollframträdandet vilket upplevs emotionellt påfrestande. Av 
resultatet framkommer också att medarbetarna upplever krockar i sina 
framträdanden då deras professionella framträdande inte tillåter dem att visa 
känslor, stress eller frustration eller om de har en helt annorlunda världsbild än 
vad ungdomarna har. Dessa fall upplevs vara frustrerande och påfrestande men 
även de situationer när det skiljer sig mellan personalens och ungdomens 
förväntningar som ofta utgör grunden för missförstånd eller kulturkrockar. Rent 
allmänt kan man också konstatera utifrån resultatet att personalgruppen 
upplever att de har en hög kompetens för att lösa svåra situationer dock gäller 
det inte de situationer då manipulering av personalen förekommer eller då 
konflikthantering behövs.  
 
En annan del av resultatet handlar om den psykosociala arbetsmiljön vilken 
flera i personalgruppen upplever stressande i samband med arbetet. Enligt 
respondenternas utsagor beror detta på att personalen på grund av administrativa 
och praktiska sysslor inte får tillräcklig tid att tillbringa och stödja ungdomarna i 
den mån de upplever att de behöver. Det finns en tydligt uttalad åsikt om tids- 
och personalbrist som grundar sig på denna problematik i resultatet. 
 
Ytterligare framkommer att flera i personalen har svårigheter att skilja mellan 
arbetsliv och privatliv och känner sig mer eller mindre ambivalenta gällande 
avkoppling från arbetet i den privatsfären. Coopingstartegier som används för 
att försöka koppla av på fritiden är att träna, lyssna på musik, intellektuella 
sysslor och alla beskriver ett bra stöd i arbetsgruppen. Respondenternas råd till 
varandra och andra som arbetar inom samma eller liknande område är att vara 
en professionell men samtidigt vara en lyhörd och empatisk medmänniska i 
arbetet samt att skilja mellan arbetsliv och privatliv. 
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5. ANALYS  
 
I detta avsnitt diskuteras och analyseras undersökningens resultat i 
förhållande till syftet och den teoretiska referensramen, och följs därefter av 
slutsatser, det ges även förslag på överväganden samt förslag på fortsatt 
forskning inom området. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion och 
kritisk reflektion. 
 
5.1 Upplevelser om arbetets formella krav gällande kunskaper 
och personliga egenskaper i arbetet med ensamkommande barn 
 
I samband med studien framkommer det att det studerade HVB-hemmet inte är 
ett behandlingshem utan de arbetar med relativt högfunktionella 
ensamkommande ungdomar. Även Hasenfeld (1983) beskriver att 
människobehandlade organisationer inte kan betraktas som behandlingshem 
eftersom deras syfte är att förbättra den hjälpbehövande klientens 
välbefinnande. Baserad på informanternas berättelser förstår man att på det 
studerade ungdomshemmet menas med välbefinnande framförallt de 
ensamkommande barnens psykiska välbefinnande. Detta innebär att personalen 
på HVB-hemmet arbetar för att delvis hjälpa ungdomarna med att bearbeta sitt 
förflutna och komma in i den nya miljön med minsta möjliga trauma, delvis att 
med praktiska saker i vardagen som att lära sig språket och kulturen samt att 
lära sig att bygga en hållbar framtid. Personalens arbete är av oerhörd betydelse 
då Angel och Hjern (1992) menar att ensamkommande barn är en extremt utsatt 
grupp av barn eftersom de flesta har haft mycket svåra traumatiska upplevelser.  
 
5.1.1 Drivkrafter i arbetet  
 
Enligt resultatet baseras människors drivkrafter i detta arbete att personalen på 
det studerade HVB-hemmet upplever arbetet men ensamkommande barn 
mycket givande eftersom de känner sig behövda i och med att de får medvetet 
agera för en annan människas välmående. Jonsson (2006) beskriver också att 
arbetet i människobehandlade organisationer har en moralisk karaktär eftersom 
arbetets syfte är att påverka den hjälpbehövande individen i en positiv riktning. 
Det vill säga att arbeta för att göra förbättringar i dennes liv. Just därför kan 
arbetet med ensamkommande barn betraktas som känslomässigt påfrestande och 
stressigt eftersom personalen i sitt dagliga arbete ska lyssna på ungdomarnas 
enormt besvärliga livsöden och som man som personal inte kan påverka men 
samtidigt krävs det att man handlar professionellt. Man kan då förstå att de 
människor som sysslar med denna sorts arbete måste ha en inre motivation för 
att orka och klara av dessa sysslor. Även Sörensdotter (2008) menar att känslan 
av att vara behövd är en viktig drivkraft hos personalen inom detta 
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arbetsområde. Dessutom framkommer i resultatet att upplevelsen av att vara 
med och uppmuntra kan vara en drivkraft. Att medvetet agera för en annan 
människa och betyda något för någon upplevs drivande i sig. Detta synsätt 
överensstämmer med Läppenens (2005) beskrivning att socialarbetare oftast har 
en vilja att hjälpa andra människor.  
	  
5.1.2 Personliga egenskaper och formella krav i arbetet 
 
Hotshild (1983) definierar emotionellt arbete som lönearbete vilket innebär 
möten mellan omsorgstagare och personal och kräver respekt, lyhördhet, 
empati, samt att i vissa fall ska personalen hålla den professionella masken och 
inte visa sina känslor. Hotshilds (1983; 2003) beskrivning om viktiga 
egenskaper och om hur personal ska vara i sådana organisationer 
överensstämmer med personalens uppfattningar om vilka egenskaper som anses 
vara viktiga i samband med arbetet, då personalen lyfter fram vikten av att vara 
lyhörd, ödmjuk och visa empati och respekt för den andra. Detta 
överensstämmer även med Robert och Messmers (2012) resultat då de 
undersökte sjuksköterskor som vårdar barn utan föräldrar och där de påvisade 
en ökad känslighet och empati bland sköterskor, precis som hos personalen på 
det studerade HVB- hemmet. Söderlidh (1994) menar att vid arbetet med 
ensamkommande barn ska man vara varm, lyhörd, respektfull, tålmodig och 
vänlig. Alla dessa egenskaper upplevdes viktiga av respondenterna för att kunna 
utöva ett professionellt arbete med dessa barn och ungdomar.  
 
Angel och Hjärn (2004)  beskriver att empati upplevs vara särskilt viktigt när 
det gäller flyktingbarn eftersom dessa barn är i särskilt stort behov av att känna 
sig trygga och lugna i sin svåra livssituation. Intressant tycker jag att det är att 
ingen i samband med denna studie och inte i tidigare forskning talar om etiska 
aspekter i samband med arbetet. Dock har enligt min uppfattning det etiska 
förhållningsättet en stor betydelse i arbetet med ensamkommande barn, med 
tanke på att det är en utsatt grupp i samhället.  
 
I resultatet påpekas även vikten av kulturkunskaper och språkkunskaper vilka 
kan underlätta förståelsen och samarbetet mellan personal och ungdomen. 
Personalen nämner vikten av att förstå kultur och språk för att undvika 
missförstånd och kulturellt baserade skillnader. Detta överensstämmer med 
Rimstens (2006) studie kring goda männens upplevelser av att arbeta med 
ensamkommande flyktingbarn, det vill säga att arbetet är givande, intressant 
men att det är svårt att leva upp till ungdomarnas förväntningar vilket kan leda 
till missförstånd. Mattson (2010) menar att kultur och etnicitet i socialt arbete 
ofta formuleras av att människor berättar om kulturmöten och/eller 
kulturkrockar. Vilket även framkommer i det här arbetets resultat.  
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Enligt Mattsons beskrivning är denna syn vanlig hos socialarbetare eftersom 
socialarbetare utgår från synen vi och de andra. Detta har inte uttryckts i 
resultatet men det kan tyckas vara lite sorgligt om det fungerar så och i så fall 
kan man ifrågasätta dessa personers lämplighet som socialarbetare tycker jag. 
Däremot menar Ahrne (2010) att social skiktning handlar om ett 
beroendeförhållande baserat på en över- och underordning av vissa människor. 
Där etniska skillnader baseras på folkgrupperingar, språkliga skillnader, 
kulturskillnader samt skillnader i regionen. Dessa tankar kan ytterligare kopplas 
till respondenternas uttalanden när de talar om upplevelser av nackdelar i 
ungdomarnas liv att de inte har kunskaper om det nya landets språk och 
levnadssätt.   
 
Enligt resultaten har informanterna en bred social kompetens, gör arbetet med 
stort engagemang och man kan säga att de brinner för sitt arbete trots att det är 
känslomässigt krävande. Personalen upplever sig ha bra relationer med 
ungdomarna vilket stämmer med Jönssons (2006) beskrivning av att det 
känslomässiga förhållandet är viktigt i människobehandlande organisationer. 
Gällande de känslomässiga aspekterna i resultaten förekommer ganska ofta 
situationer då personalen upplever att det är bäst att hålla sina känslor tillbaka 
och inte visa dem. Denna aspekt beskrivs även av Hotshild (1983; 2003) vilket 
kan kopplas till den professionella rollen. Exempelvis beskriver Sörensdotter 
(2008) att professionellt arbete kräver att känslorna inte är inblandade men när 
det gäller människobehandlade yrken går arbetarna över gränserna mellan det 
offentliga och privata. Även Sörendotter varnar för att inte blanda ihop en 
professionell relation med en vänskaplig relation. I samklang med Sörensdotter 
påpekade respondenterna också vikten av att vara professionellt i sitt arbete 
trots att arbetet även har ett ganska privat innehåll ansågs det vara viktigt att 
behålla de olika områdena åtskilda.  
 
Ytterligare i resultaten har det framkommit att det kan vara viktigt i samband 
med arbetet med ensamkommande barn att man reflekterar över tillvaron och att 
ha en kompetens i att förstå människors behov. Dessa avsikter kan kopplas till 
Holms (2001) tankar att i samband med arbetet med människor finns det ett 
krav på självrespekt och självdisciplin.  
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5.2 Erfarenheter av känslomässig påverkan vid arbete med 
ensamkommande barn  
 
I samband med intervjuerna framkom det att personalgruppen arbetar utifrån tre 
slagord; respekt, relation och resultat med utgångspunkt i att sätta barnens 
behov i centrum samt att man arbetar utifrån socialstyrelsens föreskrifter. 
Respondenterna berättar om långa arbetsdagar med en specifik arbetsfördelning 
då de beskriver arbetsdagen. På förmiddagar pågår ett administrativt arbete och 
på eftermiddagen utövas egentligen det direkta arbetet med ungdomarna. I detta 
fall gällande hur de upplever sin känslomässiga påverkan kan det framförallt 
kopplas till eftermiddags- och kvällsarbetet då de i direkt kontakt arbetar med 
ungdomarna. 
 
Enligt resultatet har arbetet med ensamkommande flyktingbarn en tydlig uttalad 
känslomässig påverkan på människor. Den känslomässiga påverkan beskrivs av 
respondenterna som både gott och ont. Enligt informanternas beskrivningar kan 
arbetet upplevas riktigt roligt när ungdomarna lyckas med en sak. Exempel på 
detta är när en ungdom lyckas ta körkort, klarar av skolan eller hittar sin familj. 
Antagligen betraktas dessa aspekter som ett resultat av personalens 
arbetsinsatser och därför har de en positiv påverkan på personalens känslor. 
 
Av resultatet framkommer att personalen ofta upplever negativa känslor eller till 
och med känslomässiga påfrestningar. Exempelvis berättar respondenterna om 
att de inte tycker synd om ungdomarna men ändå blir de ledsna och sorgsna när 
de lyssnar på ungdomarnas berättelser om deras resa hit eller vad de har varit 
med om i hemlandet. Angel och Hjern (1992) påpekar också att 
ensamkommande barn har genomgått svåra upplevelser. En av respondenterna 
sa även att man lider med ungdomarna eftersom enligt denne berättar 
ungdomarna ofta om en helvetetsresa de har varit med om. När respondenter 
beskriver att man kan lida med ungdomarna överensstämmer det med det som 
Mead (1995) kallar för rollövertagande. Det vill säga att sätta sig in i den andra 
människans position. Men även Läppenen (2005) beskrev att personalens 
känslor som uppkommer i arbetet är starka och är knutna till de hjälpbehövande 
problem som finns inom social arbete. 
 
I samband med intervjuerna talade respondenterna även om upplevelsen av 
maktlöshet vilket de framförallt kopplade till myndigheternas agerande eller 
mer konkret i detta fall till Migrationsverkets beslut. Respondenterna betonar att 
saker som man inte kan göra något åt upplevs mycket frustrerande. 
Respondenterna talade även om frustrationskänslor i samband med interaktion 
med ungdomarna då ungdomen väljer att inte lyssna och ta till sig. Dessa 
frustrationer kan till och med leda till att personalen blir förargad eftersom de 
inte kan nå till ungdomen.   
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En av respondenterna berättade om att denne känner sig dålig då upplevelsen av 
att inte räcka till finns. Detta kan kopplas till Jakobssons (2013) beskrivning av 
emotionell överbelastning och trötthet vid arbetet med krävande klienter. 
Dessutom berättade samma respondent om sin irritation och misstro mot sina 
kollegor vilket överensstämmer med Jakobsons (2013) beskrivning av 
emotionell trötthet samt varnar för stressymptom. Dessutom menar Gustavsson 
och Lindkvist (1990) att det är en stor utmaning att möta flyktingbarn och 
känslan av otillräcklighet ökar risken för utbrändhet i samband med emotionellt 
arbete. 
 
5.2.1 Beträffande rolluppträdande 
 
Angående de känslomässiga påverkansprocesserna talade respondenterna även 
om sina upplevelser om sina roller. Hotschild (1983; 2003) menar att det finns 
tre olika förhållningssätt som man kan ha i socialt arbete. Det första är att 
människor agerar som på en scen. Detta överensstämmer med personalens 
upplevelser att agera professionellt eller utifrån sin yrkesroll, det vill säga att 
vara lugn och lyhörd. Dessutom motsvarar det Hotshilds (1983; 2003) teori om 
emotionell labour att människor styr sina ansiktsuttryck i sina yrkesroller. 
Detsamma menar även Goffman (1998) att vi styr våra ansiktsuttryck när vi 
agerar professionellt genom icke-verbal kommunikation. Däremot blir man 
fundersam gällande Goffmans teori om och Hotshilds begrepp emotionell 
labour. Man undrar om det verkligen är möjligt att styra ansikts- och 
kroppsuttryck under ett helt samtal eftersom den icke-verbala kommunikation är 
någonting som man gör omedvetet.  
 
Enligt resultaten upplever sig en del av respondenterna att agera utifrån en 
yrkesroll. Ändå menar de att det inte går att helt utelämna sina känslor. Det 
nämns även att det vid interaktion med ensamkommande barn är viktigt att 
känna sig fram när det gäller vad som är rätt och fel. Detta benäms av Holm 
(2001) som situationell empati det vill säga individens förmåga av att uppfatta 
den aktuella situationen. Empati upplevs vara väldigt viktig i samband med alla 
sorters människobehandlade arbeten särskilt i arbete med ensamkommande 
barn. Läppenen (2005) talar om samma sak men benämner det som individens 
sätt att anpassa sitt arbetssätt efter den hjälpbehövandes behov. Alltså handlar 
situationell empati om att visa medkännande vilket motsäger att man ska 
kontrollera sina ansiktsuttryck. 
 
Utifrån resultatet framkommer också att en del av personalen upplever sig vara 
de känslomässiga stöden i ungdomarnas vardagar. De upplever till och med sin 
roll som en sorts ersättare för ungdomarnas föräldrar. Några av respondenterna 
tillägger också att äldre personal har lätt att få en mamma eller papparoll, medan 
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yngre upplever sig mer att ha en roll som vägledare i ungdomarnas liv och i 
deras vardag. 
 
Det framkommer även i resultatet att det finns personer som upplever att de inte 
agera utifrån någon yrkesroll utan i de flesta fall agerar som i vanliga livet. 
Detta sätt att agera korresponderar med Hotschilds (1983; 2003) beskrivning av 
de individer som identifierar sig helhjärtat med sitt arbete. Exempelvis när 
någon av de intervjuade utan tvekan berättade att han upplever sin roll som en 
papparoll, som en förebild. 
 
5.3 HVB-hemmets upplevda psykosociala arbetsmiljö  
 
Baserad på Theorells (2003) definition av begreppet psykosocial vilka avser 
interaktionen mellan människan psykiska och sociala förhållanden anser jag att 
till informanternas psykosociala arbetsmiljö hör även deras beskrivningar av 
deras upplevelser av rollkonflikter eftersom detta upplevs påfrestande. 
 
5.3.1 Psykosocial arbetsmiljö i förhållande till rolluppträdande 
 
Enligt resultatet kan personalen uppleva en sorts ångestkänsla när de inte kan 
agera på något annat sätt på; ett mer personlig sätt eftersom de måste agera 
utifrån arbetes ramar. En av respondenterna beskriver till och med att denne 
brukar uppleva att bli ilsken inombords. Detta kan kopplas till Hotschild (1983; 
2003) beskrivningar av socialarbetarens förhållningsätt då medarbetaren 
upplever sig vara falsk eftersom denna inte kan agera hur som den vill. 
I samband med intervjun resonerade en annan person om denne vid ett aktuellt 
läge istället skulle ha sagt saker på ett annat sätt och som icke-personal skulle 
allt ha fungerat bättre. Dessa tankar beskrivs och upplevs jobbiga och 
påfrestande. Just därför menar Hotshild (1983; 2003) att emotionellt arbete 
exploaterar medarbetaren eftersom medarbetaren tvingas styra sina känslor. Det 
som respondenterna talar om kan betraktas som emotiv dissonans menar 
Hotshild (1983; 2003) eftersom respondenterna beskriver skillnaden mellan vad 
de känner och vad de uppvisar. Hotschild (1983; 2003) beskriver tre 
förhållningssätt som förekommer i socialt arbete. Intressant är att alla tre 
förhållningssätt förekom i samband med den här studien trots att det endast 
ingår tio personer.  
 
Utifrån resultatet framkommer att respondenterna, exempelvis när de blir 
förargade, försöker hålla tillbaka sina känslor för att inte visa dem för 
ungdomarna. Enligt beskrivning är det en jobbig känsla att hålla tillbaka sina 
känslor. Hotschild (1983; 2003) Wettergren (2013) beskriver begreppet emotion 
som att det står för det som man kommunicerar utåt. En respondent reflekterade 
exempelvis över vissa teman som exempelvis samtal om politik eller religion 
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med ungdomen. En av respondenterna uttalade tydligt att i samband med sådana 
samtal krockar definitivt dennes värld med ungdomens värld och detta leder till 
frustrationskänslor på det personliga planet hos respondenten. Samtidigt har de 
svårt att hålla tillbaka sina egna åsikt vilket upplevs frustrerande. 
 
Av resultatet framkommer också reflektioner om när respondenterna samtalar 
med ungdomar om man skulle ha vänt yrkesjaget eller det personliga jaget för 
att få bättre utfall av samtalet. Personalen kan uppleva sitt agerande jobbigt 
eftersom det som sägs inte känns rätt dock är detta är helt rätt ur yrkessynvinkel. 
Hotschild (1983; 2003) påpekar att personal kan uppleva sig falsk men också att 
vid emotionellt arbete är det viktigt att medarbetaren kan hantera sina känslor. 
Kohli (2006) beskriver att socialarbetare ska lyssna med empati på svåra 
livsberättelser och aldrig egentligen visa de egna emotionerna som uppkommer. 
Vid behov döljs eller väcks de egna känslorna till liv. Även Goffman (1998) 
menar att vi människor tar på oss masker och styr vårt uttryck efter situationer 
vi hamnar i. Detsamma menar även Sörensdotter (2008) som dock kallar detta 
för rollbyte vilket avser bytet mellan självet och den professionella masken 
(ibid.). Det är viktigt att personalen i samband med emotionellt arbete kan 
hantera sina känslor. Dock är det enligt min uppfattning fel att inte visa egna 
emotioner. Att personalen visar egna emotioner kan vara viktigt både för att 
uttrycka sin empati men även i fall då personalen kan bli upprörd eller arg på 
grund av exempelvis en ungdoms beteende. Att man visar att man är arg eller 
ledsen kan också tänkas kunna bidra till ungdomens förståelse för samhället och 
normer och värderingar i den nya kulturen. 
 
När det gäller emotionell dissonans kan personalen uppleva sig som falsk och 
detta kan orsaka frustration, vilket om det pågår under en längre period även 
kan leda till stress. Det beror på att den emotionellt arbetande människan 
påtvingas att styra sina känslor trots att denne inte är gjord för att klara av det, 
inte ens när känslor är en naturlig del av arbetet. Därför är känslor och hantering 
av känslor i arbetet med ensamkommande flyktingbarn, men också i annat 
emotionellt arbete, svårhanterligt och väldigt komplext. Således är det ytterst 
viktigt att från första början arbeta och tänka medvetet för att få balans mellan 
ens empatiska beteende och ansiktsstyrning, samt mellan den privata och 
yrkessfären. 
 
5.3.2 Psykosociala påfrestningar 
 
Utifrån resultatet ser man att personalen beskriver upplevelser av olika typer av 
påfrestningar. Som konkret exempel pratar man om att det förekommer 
missförstånd mellan personalen och ungdomarna till exempel då ungdomarna 
begär grejer som personalen inte kan erbjuda. Detta kan handla om enkla saker 
som till exempel om skjuts till affären men som inte går att utföra. Gällande 
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förväntningar berättades även om att man tror sig vara tydlig men att det ändå 
blir fel. Dock anser jag att detta kan bero på ungdomarnas bristande 
språkkunskaper eller kulturkunskaper i den kristna världen eftersom 
respondenterna nämner även att det förekommer kulturkrockar som till exempel 
att ungdomarna har svårt att hålla tiden. Ytterligare framkommer också 
upplevelser som återigen kan kopplas till förväntningar eftersom respondenten 
talar om svårigheten att förklara för ungdomarna att Sverige inte är paradiset 
med outsinliga resurser. Jönsson (2006) menar att arbete med människor är 
emotionellt krävande vilket dessa upplevelser visar.  
 
Av resultatet framkommer även aspekter om relationer mellan personal och 
ungdomar. En med dessa ungdomar när ungdomarna är nya i boendet. Detta 
överensstämmer med Kohlis (2006) resultat som beskriver att socialarbetare har 
svårt att bygga relationer med flyktingbarn eftersom dessa ungdomar inte litar 
på någon.	   Sedan kommer en annan sorts problematik som ytterligare är svår att 
hantera. Det är maktlösheten i samband med myndigheternas agerande samt i 
samband med Migrationsverkets besluts. Detta kan kopplas till Mattsons (2010) 
tankar om att arbetaren i socialt arbete påverkas av flera nivåer som styr mötet 
mellan socialarbetaren och klienten vilket exempelvis även påverkar hur 
parterna upplever mötet och detta beror på de regler som måste följas. 
 
Dessutom kommer det också fram att vissa upplever att det är mycket 
påfrestande och svårt att hantera ungdomarnas manipulationer av personalen 
eller om det förekommer bråk mellan ungdomarna. Ytterligare kommer det 
fram att det finns en svårighet att ha en balans mellan respekt, relation och 
kontroll som personal eftersom man inte vill klampa in i ungdomarnas liv 
genom att kontrollera dem. Dessa upplevelser kan kopplas till Sörensdotters 
(2008) tankar om att medarbetarna går över gränserna mellan det privata och det 
professionella vilket gör att den känslomässiga hanteringen blir motsägelsefull. 
 
Dessutom resonerar respondenterna kring att deras arbete egentligen består av 
två delar men som hänger ihop. Den ena biten är journalföringen och den andra 
biten är relationsbiten. Respondenterna menar att journalföringsbiten är så stor 
att det leder till stress och detta påverkar i sin tur relationsdelen negativt. Detta 
kan uppmärksammas eftersom båda Jönsson (2006) och Läppenen (2005) 
menar att det i människobehandlade organisationer är det känslomässiga 
förhållandet den viktigaste delen för hur man upplever sitt arbete. 
 
Av resultatet framkommer också att flera av respondenterna upplever sig 
stressade under sina arbetspass eftersom det finns en massa ärenden som de 
måste åtgärda. Som tur nämner en av respondenterna att de stressiga dagarna 
inte förekommer så ofta och lyckligtvis pågår de inte i långa perioder. Bartoldus 
et al. (1989) hittade i sin studie att klienterna var största källan till 
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omsorgsarbetarnas arbetsrelaterade stress dock är det inte så i denna studie. 
Dessutom menar en av informanterna att denne upplever en ojämn 
arbetsbelastning vilket är frustrerande. Denna sorts irritation som personalen 
beskriver menar Jakobsson (2013) kan tänkas bero på misstro mot andra. 
Sannolikt skulle de extra frustrerande dagarna kunna kompletteras med längre 
lediga perioder och i kombination med att erbjuda personalen en aktiv 
avkoppling i form av sim- eller gymkort eller utifrån till individens eget 
intresseområde. 
 
5.3.3 Relationen mellan den privata och offentliga sfären 
 
Gällande upplevelser av det privata och offentliga och hur det flyter samman 
påvisar resultatet att arbetet flyter ihop med privatlivet. Merparten av 
respondenterna berättade om att de tar hem arbetet i sina tankar. Detta är 
antagligen inget konstigt eftersom emotionellt arbete med människor nog inte 
kan jämföras med en jacka som man bara kan ta av. Även Angel och Hjern 
(2004) påpekar att människor som arbetar med flyktingbarn ofta har problem 
med gränssättningen eftersom dessa människor har lätt att hamna i fällan att 
engagera sig för mycket i sitt arbete vilket beskriver samtliga respondenter i 
denna studie är.  
 
Enligt respondenternas upplevs arbetet men ensamkommande barn ganska 
personligt och ungdomarnas berättelser finns i deras tankar även när de är 
hemma. Detta korresponderar med Läppenens (2005) tankar om att känslor som 
uppkommer i arbetet är starka och starkt knutna till den hjälpbehövandes 
problem. Exempelvis talade en respondent om svårigheten med att dra gränser 
eftersom denne upplever sig själv ha drabbats av de ensamkommande 
ungdomarnas sorg och sorgsenhet. Dahlgren (2011) påpekar att problemen med 
gränssättningen i sådana arbeten utgör en risk för psykisk ohälsa och kan bidra 
till bildandet av stressrelaterade sjukdomar. Men det förekommer även personer 
som menar att det kan vara svårt att koppla av men inte alltid. Eller att det enligt 
berättelserna kan det ta tid att koppla av men det går. Dessutom berättar en del 
av informanterna att avkoppling från arbetet är någonting som man lär sig med 
tiden när man blir äldre och mer erfaren av att arbete med denna typ av arbete.  
 
Gränssättningen mellan den privata och yrkessfären i emotionellt arbete, och då 
framförallt i arbetet med ensamkommande flyktingbarn, kan betraktas som 
extremt emotionellt arbete som är mycket svårt för människans ”psykologi” att 
klara av. Detta trots att känslor är en naturlig del av vardagen. Man kan undra 
om det överhudtaget verkligen är möjligt att skilja mellan den privata och 
yrkessfären eftersom arbetet med ensamkommande flyktingbarn är så 
personligt. Dessutom består människans liv inte av olika delar som kan skiljas 
åt utan de olika delarna i ens liv bildar en helhet som påverkar individens hela 
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livssituation. Därför kan det vara av vikt att några gånger per år utföra en 
beteendepsykologisk test för alla som arbetar med extremt emotionellt arbete 
för att testa deras känslotillstånd och stresstolerans i syfte att tidigt upptäcka 
symptom som signalerar om arbetsrelaterad stress och utbrändhet.  
 
5.4 Stresshantering och råd för framtiden vid känslomässigt 
påfrestande arbete 
 
Enligt informanternas berättelser använder sig all personal av någon sorts 
medveten avkopplingsmöjlighet på sin fritid. Även Malmström (2002) beskriver 
att livsstil och personlig förmåga att hantera krav från omgivningen har stor 
betydelse för människors mående. Dessutom poängterar Malmström (2002) att 
arbete med sjuka eller oroliga människor är påfrestande, därför krävs reflektion, 
avkoppling och tid. Detta tar respondenterna upp när de berättar om att deras 
avkoppling efter arbetet tar tid eftersom de upplever arbetet med 
ensamkommande barn som psykiskt och känslomässigt betungande. Man måste 
vara uppmärksam på dimensionen av arbetet eftersom det inte bara är 
Malmström (2002) som beskriver detta utan det är allmänt känt utifrån 
litteraturen att människors psykiska ansträngning leder till att människans 
balanstillstånd rubbas.  
 
5.4.1 Enskilda stressbemästringsstrategier 
 
En av respondenterna upplever att förmågan att reflektera över sin tillvaro är 
viktig i samband med arbetet. En annan respondent upplever kravet på 
självrespekt som viktigt. Båda aspekterna betonas av Malström (2002) i 
samband med konstruktiv stresshantering eftersom de hänger ihop med 
medveten tanke- och beteendestyrning baserat på individens förmåga att 
uppfatta kroppens signaler.    
 
Resultatet visar att personalen på det studerade HVB hemmet upplever sig 
stressade på grund av praktiska och administrativa saker som de måste göra. 
Informanterna berättar om att de försöker hinna med all journalföring och 
administrativa måsten vilket leder till att ungdomarna kommer i kläm i 
slutändan. Detta bidrar till en ökad stressnivå i personalgruppen som också 
begränsar deras kommunikationsmöjligheter och relationsbygge med 
ungdomarna. Personalens ansträngningar att hinna med alla praktiska måsten 
kan tolkas som Lundberg och Wentz (2004) beskrivning av problemfokuserad 
coping vilken är inriktad på att försöka kontrollera orsaken till stress.  
 
Enligt informanternas berättelser utför många av dem olika former av fysisk 
aktiviteter som att springa, simma, träna för att motverka stresseffekter. Enligt 
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Lundberg och Wentz (2004) anses alla dessa metoder vara bra avkopplings- 
strategier men författarna fäster även uppmärksamheten på att sömn är lika 
viktigt som motion när det gäller avkoppling och stresshantering.  
 
Respondenterna talar även om fritidsaktiviteter vars syfte är att koppla bort 
tankarna ifrån arbetet. I samband med detta nämner respondenterna 
intellektuella aktiviteter som exempelvis att de gärna läser en bok eller lyssnar 
på musik som gör att de medvetet sysselsätter sin hjärna. Detta kan återigen 
kopplas till Malmström (2002) då det talas om ett medvetet sätt att styra sitt 
beteende.  
 
5.4.2  Stresshantering i grupp 
 
Lazarus och Folkman (1984) betonar att alla ansträngningar kan betraktas som 
coping som man gör för att eliminera det som upplevs betungande eller 
överväldigande. I resultaten framkommer mycket tydligt och enhetligt att 
personalgruppen har en bra sammanhållning vilket innebär att de oftast delar de 
betungande sakerna de upplever med varandra. De bollar tankar med varandra, 
uppmuntrar varandra, ger tips åt varandra och stöttar varandra allmänt. När 
personalen bollar tankar med varandra och reflekterar över situationer 
omvärderar de egentligen situationen och försöker betrakta den utifrån olika 
synvinklar vilket kan enligt Lundberg och Wentz (2004) betraktas som 
känslomässig coping. Dock kallas detta förhållningssätt i litteraturen gällande 
stresshantering för gruppcoping. Vidare kallar Wettergren (2013) detta 
förhållningsätt för buffertgrupper, då personalen i större eller mindre grupper 
pyser ut de stressande och känslomässigt betungade aspekter som de upplever i 
samband med arbetet mellan varandra. Enligt Wettergren (2013) fyller de så 
kallade buffertgrupperna ytterligare en funktion, nämligen att de skapar trygghet 
och arbetsglädje mellan medlemmarna. Detta överensstämmer med resultatet då 
alla personer uttryckte tydligt och utan tvekan att de trivs trots att arbetet kan 
vara tungt. Även Shinn et al. (1984) och Gabe (2004) påpekar att socialt stöd är 
en viktig buffert vid stresshantering eftersom gruppcoping ger den enskilda 
individen effektivt stöd. 
 
Olsson (2008) menar också att det emotionella klimatet på en arbetsplats kan 
fungera som en buffert angående arbetsrelaterad stress. I denna studie beskriver 
alla medarbetare att de tycker om sitt arbete och trivs samt att de stödjer 
varandra i arbetet. Cooper Drewe och Discoll (2001) påpekar betydelsen av 
socialt stöd som viktig för att främja och bevara hälsan. De beskriver fyra 
former av coping som framträder vid gruppcoping. Detta innebär att 
medlemmarna ger information, emotionell och instrumentell samt 
uppskattningsstöd till varandra. Eftersom informanterna upplever ett bra 
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arbetsklimat och socialt stöd mellan varandra kan detta betraktas främja 
personalens psykiska hälsotillstånd. 
 
Goffman (1998)  talar om den främre och bakre regionen och detta innebär att 
personalens främre är detsamma som när personalen uppträder i sin yrkesroll i 
samspelet med ungdomarna. Den bakre region är den där individen får agera 
utanför rollens ramar som i detta fall motsvarar när ungdomarna inte är 
inblandade och personalgruppen kan tala fritt med varandra och inte behöver 
styra sina känslor. Detta sker när personalen utövar coping i grupp. 
 
5.4.3 Råd för framtiden 
 
Flera av de tillfrågade delade också med sig av sina tankar om vad som kan vara 
bra att göra om man arbetar med ensamkommande barn. Dessa tankar handlade 
huvudsakligen om två saker, nämligen att delvis vara en medkännande 
människa och delvis att vara professionell. Informanternas råd till varandra och 
andra i framtiden och som kan kopplas till att vara medmänniska kan kopplas 
tillbaka till de personliga egenskaperna som upplevs viktiga i samband med 
arbetet. Det nämndes exempelvis att vara mänsklig och empatisk, att vara 
lyhörd och ödmjuk, inte dömande samt att bortse från det som hände och alltid 
titta framåt. 
 
Tankar som förekom och som kan kopplas till den professionella rollen handlar 
om rådet till varandra och andra om att det är sunt att skilja på sin roll på jobbet 
och utanför, eller att vara professionell i sin roll men samtidigt visa att man bryr 
sig samt att aldrig ta på sig skuld för någonting som en klient gör. 
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6.  Slutdiskussion  
 
Medarbetarna på det studerade HVB-hemmet arbetar med stort engagemang 
och mångsidig kompetens samt med respekt för unga människor. Baserat på 
resultatet tycker all personal på det studerade HVB-hemmet mycket om sitt 
arbete. Enligt respondenternas beskrivningar upplevs arbetet med 
ensamkommande flyktingbarn mycket givande men också drivande framförallt 
då de ser resultaten av sina arbetsinsatser vilket också innebär glädje i 
personalgruppen.  
 
Resultatet talar också om att dessa ungdomar, trots att de betraktas som 
högfunktionella och som vilka andra ungdomar som helst i samhället är 
deprimerade, ledsna samt väldigt oroliga för sin framtid och de kämpar i mer 
eller mindre grad med olika former av psykisk ohälsa. Detta innebär ett outtalat 
men ändå inbyggt krav på personalens kompetens i form av social kompetens, 
utbildning och personliga egenskaper. Det visar sig vara mycket viktigt att man 
är varm, lyhörd, respektfull, tålmodig och vänlig i samband med arbetet. Men 
för att kunna utöva ett professionellt arbete med ensamkommande barn behövs 
också förmågan av att kunna distansera sig ifrån sitt arbete. På grund av 
ovanstående arbetar personalen under ständiga emotionella påfrestningar i syfte 
att förbättra de ensamkommande flyktingbarnens psykiska och fysiska 
välmående. 
 
Intressant är att i tidigare studier har det inte framkommit att egenskaper som att 
vara rättvis och ansvarsfull anses vara viktiga vilket här har påpekats och 
betraktas också vara viktiga i samband med arbetet med ensamkommande barn. 
Man kan tänka sig att det faller sig naturligt att ansvar och rättvisa har en stor 
betydelse då man har att göra med barn eller omyndiga ungdomar. 
 
Utifrån de krav och förväntningar som finns på personalen på HVB-hemmet 
borde det finnas mer balans mellan relationsarbete och journalföringsarbete för 
ett mer effektivt utfall när det gäller arbetet med ungdomarna. Men även för att 
vara hälsofrämjande för personalen på grund av deras emotionellt tunga arbete.  
Man kan tänka sig att förenkling av journalföringen skulle kunna minska 
personalens stress på boendet vilket i sin tur även skulle bidra till en förbättring 
av relationerna med ungdomarna eftersom personalen skulle kunna tillbringa 
mer tid med de ensamkommande ungdomarna.  
 
I samband med arbetet med ensamkommande ungdomar blir det naturligt att 
människor påverkas känslomässigt och det medverkar även till att man måste 
reflektera över sitt eget sätt att agera men även reflektera över sina upplevelser. 
Sådana tillfällen kan bekymra en även utanför arbetes ramar eftersom det 
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handlar om mänskliga saker men även om moralfrågor. Gällande 
respondenternas stresshantering och avkoppling vet man egentligen inte om 
respondenterna har svarat hur de gör eller vad man som intervjuare har förväntat 
sig därför bör stresskartläggningen vara regelbunden för att försäkra kvalitén.  
 
Tankarna som följer arbetaren hem, påverkas antagligen även ens 
familjerelation och kan även orsaka konflikter i privatsfären. Dessutom kan det 
om det pågår under en längre period få negativa konsekvenser inom den privata 
sfären. Det förebyggande och eller hälsofrämjande arbetet i samband med denna 
problematik skulle kunna hanteras exempelvis med att regelbundet lyssna på 
relaxationsmusik. Eller att man regelbundet utöva meditation eller mindfullness 
för att upprätthålla det psykiska hälsotillståndet. Detta är med tanke på att om 
upplevd stress och emotionell påfrestning pågår under en längre period kan det 
leda till utmattningssyndrom vilket i sin tur ytterligare kan leda till 
långtidssjukskrivning. Det är väl allmänt känd att när somatsering av stressen 
har inträffat leder den till stressrelaterade sjukdomar såsom exempelvis  
hypertoni, diabetes eller kranskärlssjukdom vilka kräver omhändertagande.  
 
6.1 Slutsatser  
 
Studiens syfte var att utforska och öka kunskapen om HVB-personalens 
känslomässiga påfrestningar och upplevelser av de krav som finns i samband 
med bemötandet av ensamkommande flyktingbarn. Ett ytterligare syfte var att  
öka kunskapen om HVB-personalens upplevelser av sin psykosociala 
arbetsmiljö i relation till interaktion med dessa ungdomar. Därtill att ta reda på 
vilka bemästringsstrategier personalen använder för att hantera sina 
känslomässiga påfrestningar, vilket har uppnåtts. 
 
Det viktigaste resultat i studien är att personalen upplever sitt arbete som 
givande och mångsidig men också som påfrestande. Detta resultat är i samklang 
med studien om goda mannens upplevelser av sitt arbete med ensamkommande 
flyktingbarn. Den påfrestande dimensionen upplevs i större utsträckning 
eftersom det framkommer att personalen upplever svårigheter med att växla 
mellan den offentliga och den privata sfären vilket redan är känt från tidigare 
studier kring fältet emotionellt arbete.  
 
Det upplevs också att det finns svårigheter kring att hantera kulturkrock och 
hantering av egna känslor då arbetet ibland kräver att man håller tillbaka eller 
iscensätter känslor. Detta innebär att ständigt inta ett professionellt 
förhållningsätt och ständigt vara  redo för att lyssna empatiskt, men samtidigt  
styra sina uttryck. Denna problematik upplevs mycket påfrestande eftersom det 
krävs att personalen kan agera både professionellt och flexibelt utifrån de 
aktuella situationer som uppstår. Dessutom upplever en del av personalen att 
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journalföringen och administrativa uppgifter står bakom deras huvudsakliga 
stressfaktorer eftersom de administrativa uppgifterna tar tid vilket gör att 
personalen upplever att det blir svårt att hinna med att bygga bra relation med 
ungdomarna.  
 
Därtill ökar arbetet med ensamkommande flyktingbarn tendensen till psykisk 
ohälsa som utbrändhet och somatisering av stress eftersom arbetets 
känslomässiga dimension påverkar medarbetarnas liv även utanför 
arbetsplatsen. Trots att stresshantering i grupp visar sig vara bra både i den här 
studien samt i andra studier kan man ändå inte bortse från vikten av att 
kontinuerlig arbeta för och skydda personalens psykiska hälsa. 
 
Resultatet i jämförelse med tidigare forskning är viktigt eftersom studier i 
människobehandlande organisationer utifrån emotionssociologisk synvinkel i 
större omfattning saknas. Följaktligen när det gäller studiens tillämpning är den 
relativt hög eftersom studien påvisar svaga punkter i arbetet, som kan leda till 
psykisk ohälsa bland personalen och personalens psykiska hälsa är en försäkring 
för kvalitéten i arbetet på sikt på boendet.  
 
6.2 Förslag på överväganden 
 
Baserat på resultatet har personalgruppen mer eller mindre svårigheter med att 
koppla ifrån arbetet i den privata sfären på grund av de emotionella 
påverkansprocesser personalen upplever i samband med arbetet. Därför föreslår 
jag övervägandet av regelbundna handledningstillfällen för emotionshantering 
samt stresshantering. Eventuellt prova på mindfullness. Utöver detta har det 
även framkommit kompetensbrist när det gäller konflikthantering samt av 
hantering av manipulationer, därför anser jag att man bör betänka även 
utbildning inom detta område. 
 
Enligt resultatet finns det ett behov av en bredare och kontinuerlig utredning av 
den psykosociala arbetsmiljön eftersom det framkommer en upplevd tidsbrist 
och personalbrist vilket stressar medarbetarna och har en negativ påverkan på 
relationen mellan personal och ungdomar. Jag anser att det är mycket viktigt att 
förebygga psykisk ohälsa hos medarbetarna eftersom friska människor kan 
betraktas som företagets största kapitaltillgång. För att upptäcka utbrändhet eller 
somatisering av stress i tid skulle eventuellt boendepersonalen regelbundet möta 
en psykolog eller en beteendevetare i syfte att bevara och förbättra personalens 
välmående.  
 
Dessutom skulle en psykisk och emotionell avlastning för medarbetarna främja 
relationen mellan personalen och ungdomarna vilket i sin tur även kan tänkas 
leda till förbättring av ungdomarnas psykiska hälsotillstånd eftersom personalen 
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skulle kunna vara mer närvarande för deras skull. Därtill anser jag, baserat på 
min egen erfarenhet från besök på boendet, att en hälsofrämjande inredning, det 
vill säga hälsofrämjande färger, tyger och former ytterligare skulle bidra till 
både personalens och ungdomarnas psykiska hälsa, emotionella tillstånd och 
sinnestillstånd. Detta skulle också ge en hemtrevlig miljö att vistas i likaväl för 
personalen som ungdomarna vilket ytterligare skulle medverka till allas 
förbättrade sinnestillstånd och välmående. 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Baserat på studiens resultat skulle det vara önskvärt att undersöka de 
ensamkommande ungdomarnas perspektiv på hur de upplever personalens 
bemötande och att vara i boendet. Dessutom vore det intressant att granska och 
få en helhetsbild av personalens psykosociala arbetsmiljö utifrån en 
hälsofrämjande synvinkel. Det skulle också vara intressant att studera hur 
personalens närstående och familj uppfattar deras stress och vilka ytterligare 
copingstrategier närstående skulle föreslå. 
 
6.4 Metoddiskussion  

I detta avsnitt diskuteras undersökningens tillvägagångssätt och 
kvalitetskriterierna angående kvalitativa studier.  
 
Larsson (1994) menar att kvalitet i framställningen som helhet innebär 
perspektivmedvetenhet, intern logik och etiskt värde. Dessa aspekter handlar 
egentligen om studiens reliabilitet. Perspektivmedvetenhet som reliabilitet i 
denna studie handlar om att jag har funderat igenom de ontologiska och 
epistemologiska frågeställningarna kring min undersökning. Vad det gäller 
vetenskapsteoretiska utgångspunkter baserade jag metodvalet på studieobjektets 
karaktär i enlighet med Brymans (2011) rekommendationer. Detta innebär att 
jag valde det empiriska synsättet med tanke på att jag ville erhålla kunskap om 
känslor och upplevelser men parallellt ville jag också beskriva den framkomna 
kunskapen så objektiv som möjligt med hjälp av fenomenologin. Med detta val 
tog jag samtidigt avstånd ifrån det rationalistiska synsättet vilket framhäver 
subjektets roll för kunskap om objektet och lägger tyngden på forskarens 
betoning om vad som anses vara viktigt i forskningsresultatet vilket i sin tur 
också bidrar till läsarnas förståelse för vad som ska ses som viktigt i 
sammanhanget. Detta val baserades på att mitt syfte var att ge en beskrivning 
utan att färga resultatet med min egen förförståelse och mina tankar, det vill 
säga utifrån informanternas perspektiv vilket sammanfaller med 
fenomenologins syfte. Det fenomenologiska perspektivet innebär att man som 
forskare egentligen inte tolkar resultatet utan explicitgör sin förståelse och 
endast använder sig av metodens tanke, syn och arbetssätt. Fenomenologiska 
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studier är i princip deskriptiva då teoriutvecklingen handlar om att utveckla 
beskrivningen om det studerade fenomenet. Således var mitt syfte med att 
använda mig av en fenomenologisk metod att ge läsaren en objektiv och sann 
bild utifrån informanternas perspektiv där alla läsare får bilda sin egen 
uppfattning om vad som betraktas viktigt angående resultatet. Däremot kunde 
jag ha varit mer försiktig om att uttala mig som fenomenolog och istället kunde 
jag ha sagt att jag har använt mig av en fenomenologiskt inspirerad metod 
istället för att beskriva verkligheten. Dock lyckades jag i hög grad följa 
fenomenologins arbetssätt och jag lyckades även att vara neutral i hela 
arbetsprocessen samt presentera forskningsresultatet på ett ganska neutralt sätt. 
Det som jag lyckades i mindre grad med, är att jag gjorde vissa mindre 
tolkningar i resultatredovisningen. Dessa hade jag svårt att undvika eftersom 
man anser att det är närmast omöjligt att inta ett helt utifrånperspektiv vilket den 
fenomenologiska metoden kräver. Tolkandet av vår vardag ingår i den 
mänskliga naturen och att människan hittar sin mening genom att man tolkar det 
som man upplever. Jag själv hamnade då och då i den här fällan under arbetets 
gång trots att jag följde fenomenologins tanke och arbetssätt. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) och Bryman (2011) innebär det induktiva 
arbetssättet att tyngden läggs på individens utsagor om hur denne uppfattar och 
tolkar sin sociala verklighet. Jag arbetade induktivt eftersom hela 
forskningsprocessen likväl analysen baserades på informanternas perspektiv. 
Jag samlade in empirin via intervjuer och transkriberade dem och sedan sökte 
jag efter relevanta teorier som kunde kopplas till mitt resultat och på så vis 
växte den slutgiltiga teoriramen i arbetet fram. Angående den teoretiska 
referensramen anser jag att de utvalda teorierna i den teoretiska referensramen 
passar bra till att analysera studiens resultat och därigenom besvara studiens 
syfte. Jag valde bort teorier om exempelvis makt, och utbildningssociologi 
eftersom jag inte kunde relatera dessa teorier till studiens syfte. Däremot kunde 
jag ha använt mig av teorier om genusperspektiv men dessa valdes bort med 
tanke på att deltagarna i studien är en relativt litet och en sårbar grupp när det 
gäller genusperspektivet och dess eventuella etiska konsekvenser. Jag kunde 
eventuellt också i teoriramen ha tagit med skillnaden mellan privat och offentlig 
sektor gällande människobehandlade organisationer men eftersom studien 
handlar om mänskliga känslor och upplevelser ansåg jag det inte vara relevant 
att ta med denna distinktion.  
 
Jag ansåg att den fenomenologiska metoden är lämplig för mitt ändamål 
eftersom den är objektiv och deskriptiv. Således läste jag Husserls böcker och 
följde steg för steg det fenomenologiska tankesättet, synsättet och arbetssättet 
för att hålla mig till metoden och ej tolka eftersom jag inte ville tolka och 
influera resultatet med mina egna tankar om och känslor kring ämnet. Jag tog 
bort min förförståelse och mina egna tankar genom att jag noggrant följde den 
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fenomenologiska metodens beskrivning om det fenomenologiska 
sjuvåningshuset. Den fenomenologiska reduktionen skedde genom att jag 
ständigt ifrågasatte mig själv genom kritiska frågor och funderingar och 
omvandlade informanternas subjektioner till fakta, vilka presenteras i 
resultatredovisningen. Jag är medveten om att beskrivningen om hur  
subjektioner exakt omvandlas till fakta inte är helt genomskinlig i 
fenomenologin. Angående resultatredovisningen anser jag att den är neutral och 
objektiv trots att den ibland innehåller vissa mindre tolkningar. Dessutom är 
beskrivningen om hur kategorierna framstod inte helt transparenta heller. 
Fenomenologin kräver att fenomenologen helt bortser från sin förförståelse, 
vilket nästan är omöjligt vid kategoriseringar. Detta inser man i efterhand 
eftersom även om man ständigt ifrågasätter sig själv finns det bakom varje 
kategori ett visst logiskt meningsskapande trots att man intar ett 
utifrånperspektiv. Likväl gäller det resultatanalys och då analysen framförallt 
baserades på kopplingen mellan informanternas utsagor och teorier samt 
begrepp som framkommer i den teoretiska referensramen, inser man i efterhand 
att analysen är sorterade efter kopplingar vilket återigen innebär ett sorts logiskt 
sätt att tänka eftersom man inte helt kan koppla bort sin förförståelse. Trots allt 
anser jag att jag beskrev den fenomenologiska metoden detaljerat och därför är 
mitt arbetssätt relativt transparent. 
 
Den interna logiken innebär i detta arbete att datainsamlingen fullbordades 
genom semistrukturerade intervjuer för att på ett utförligt sätt kunna skaffa mig 
nyanserade beskrivningar av de intervjuades upplevelser samt att till analysen 
användes ett utifrånperspektiv. Detta innebär en objektiv beskrivning av HVB-
personalens emotionella upplevelser. 

Gällande studiens etiska förhållningssätt följdes alla etiska krav och 
verksamheten tillfrågades i vilken mån de ville synas i arbetet. Dessutom valde 
jag att selektivt transkribera de intervjuer eller delar av intervjuerna där 
respondenter talade om sådana aspekter som kunde ha identifierat 
informanterna eller ungdomarna i syfte att kunna hålla den utlovade 
anonymiteten. Trots att några intervjuer endast kunde användas i begränsad 
kvantitet anser jag ändå att detta inte påverkade studiens resultat. 

Urvalet av respondenterna var målstyrt vilket jag anser var idealiskt med tanke 
på studiens syfte. Min handledare fick ta ställning om intervjuguidens frågor 
täcker studiens syfte i god tid innan det första intervjutillfället, vilket ökar 
studiens reliabilitet. Dessutom spelades alla intervjuerna in i respondenternas 
naturliga miljöer. 

Enligt Larsson (1994) innebär validitetskriterier diskurskriteriet, studiens 
heuretiska värde, empirisk förankring och det pragmatiska kriteriet. Studiens 
heuretiska värde enligt min uppfattning är relativt stort eftersom området är 
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sporadisk studerat och det finns knappt några studier som handlar om 
emotionssociologi i samband med arbete med ensamkommande ungdomar. 

Vad det gäller studiens empiriska förankring, då studien är baserad på en 
fenomenologisk ansats, anser jag att korrespondensen mellan verkligheten och 
beskrivningen är otvivelaktig. Dock kan man ställa sig frågan om informanterna 
svarade utifrån vilka förväntningar om vad som var godtagbara svar på frågorna 
men jag tycker inte att det har var så eftersom frågorna och undersökningen var 
utformad på ett icke utvärderande sätt. Därför anser jag inte att informanterna 
behövde svara på frågorna efter vissa förväntningar. 

Angående det pragmatiska kriteriet följdes noggrant alla etiska kriterier och på 
så sätt tänktes studiens eventuella konsekvenser igenom och sammanhang 
användes inte som skulle kunna ha lett till eventuella konsekvenser för vissa 
informanter eller ungdomar. 

Kvale och Brinkmann (2009) pekar dessutom på forskarens objektivitet som ett 
viktigt kvalitetskriterium i kvalitativ forskning i den meningen att man ska 
presentera sanningar och verkliga förhållanden. Jag anser att min roll som 
fenomenolog automatiskt talar för att man är objektiv.  

Gällande studiens replikerbarhet anser jag att studiens metodbeskrivning är 
transparent och detaljerad och därför anser jag att studien går att upprepa. 
Däremot kan studiens generaliserbarhet tänkas vara begränsad till samma 
studieområde men studiens syfte var inte att generalisera resultatet utan att ge en 
kontextuell beskrivning och förståelse för det studerade området. Det fanns 
även tankar om jag skulle ha valt en annan kvalitativ analysmetod som till 
exempel hermeneutiskt tolkning av resultaten, men då skulle det antagligen 
influerat studiens resultat just på grund av mina egna tolkningar vilket i detta 
fall undveks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

REFERENSER   
 
Alvesson, M & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. 
Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Allwood, C. M. & Erikson, M.g. (2010). Grundläggande vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Acker GM (1999) ”The impact of clients’ mental illness on social workers’ job 
satisfaction and burnout” Health and Social Work, vol 24(2), s 112–119. 
 
Angel, B. & Hjern, A. (1992). Att möta flyktingbarn och deras familjer. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Angel, B. & Hjern, A. (2004). Att möta flyktingar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bartoldus, E., Gillery, B. & Sturges, P. J. (1989) Job-related stress and coping 
among home-care workers with elderly people. Health and Social Work, vol 3 
(14), s 204-210. 
 
Berger, P. & Luckmann, T. (1998). Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar 
och formar sin sociala verklighet. Falun: Wahlström & Widstrand. 
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 
 
Bjurwill, C. (1995). Fenomenologi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Cooper, C.L. & Drewe, P.J. & Driscoll, M. P (2001). Organizational Stress:A 
Review and Critique of Theory, Research, and  Applokations. London: Sage. 
 
Dahlgren, L. (2011). För att bättre förstå. Folkhälsan speglad i 
emotionssociologi och grundad teori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Edling, C.& Liljefors, F (2010). Social skiktning.( kapitel 1, s 8-31). I Edling, 
C. och Liljeros F. (2010) Ett delat samhälle: makt intersektionalitet och social 
skiktning. Malmö: Liber. 
 
Gabe, J. & Bury, M. & M. A. Elston. (2004). Key concepts in medical 
sociology. London: Sage.  
 



 74 

Goffman E. (1998). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. 
Stockholm: Prisma. 
 
Gustafsson, L. H. Lindkvist, A. (1990). Våga lyssna: att möta flyktingbarn. 
Stockholm: Utbildningsradion. 
 
Ahrne, G. (2010). Intersektionalitet. (kapitel 7, s. 146-169). I Edling, C. och 
Liljeros F. (2010) Ett delat samhälle: makt intersektionalitet och social 
skiktning. Malmö: Liber. 
 
Hassenfeld, Y. (1983). Human service organizations. Engelwood Cliffs: 
Prentice Hall. 
 
Hessle, Marie (2009). Ensamkommande men inte ensamma. Tioårsuppföljning 
av ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som 
unga vuxna i Sverige. Stockholm: Stockholms Universitet, Pedagogiska 
institutionen.  
 
Hochshild, A. R. (1983). The managed heart. Commercialization of human 
feeling.  Berkeley, Calif : University of California Press. 
 
Hochshild, A. R. (2003). The managed heart. Commercialization of human 
feeling.  Berkeley, Calif : University of California Press. 
 
Holm, U. (2001). Empati: att förstå andra människors känslor. Stockholm: 
Natur och Kultur. 
 
Husserl, E. (1973). Caetesian Meditations: An introduktion to Phenomenology. 
The Hague: Nijhoff; Dordrecht: Kluwer.  
 
Husserl, E. (1995). Fenomenologins idé. Göteborg: Daidalos AB. 
 
Husserl, E. (2004). Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi. 
Stockholm: Thales. 
 
Jakobsson, R. (2013). Bättre arbetsmiljö: handbok. Stockholm: Prevent 
 
Jönsson, S. (2006). Klientarbetets betydelse för upplevelsen av arbetsmiljön. En 
studie av socialsekreterare. I Villkor i arbete med människor. En antologi om 
human servicearbete.  Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 
 



 75 

Kristenson, M. & Sjögren, E. (2003). Hur kryper livsvillkoren in i kroppen? I 
Willner, S. & Sundin, J. Samhällsförändring och hälsa. Olika forskarperspektiv. 
(s 133-167) Stockholm: Institutet för framtidsstudier. 
 
Kohli, R.K.S. (2006). The comfort of strangers: social work practice with 
unaccompanied asylum-seeking children and young people in the UK. Child 
and family social work. 2006 (11), 1-10.  
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 

Larson, S. (1994). Om kvalitetskriterier i Kvalitativa studier I Starrin, B. & 
Svensson, P-G: Kvalitativ metod och vetenskapsteori (kap 7). Lund: 
Studentlitteratur. 

Lazarus, R S. & Folkman S. (1984) Stress, appraisal, and coping. New York: 
Springer Publishing Company. 
 
Leppänen, V. (2006)  Känslor i arbete med människor.  I Villkor i arbete med 
människor. En antologi om human servicearbete.  Stockholm: 
Arbetslivsinstitutet. 
 
Lundberg, U. & Wentz, G. (2005) Stressad hjärna stressad kropp: om 
sambanden mellan Psykisk stress och kroppslig ohälsa. Stockholm: Wahlström 
och Widstrand. 
 
Mead, G. (1976). Medvetandet, jaget och samhället. Från socialbehavioristisk 
ståndpunkt, Lund: Argos. 
 
Mead, G. (1995). Medvetandet, jaget och samhället. Från socialbehavioristisk 
ståndpunkt, Lund: Argos. 
 
Mattsson, T. (2010). Intersektionalitet i socialt arbete. Malmö: Gleerup. 
 
Malmström, C. (2002). Men du själv då? Handbok i konstruktiv stresshantering 
för läkare och andra behandlare. Stockholm: Liber. 
 
Rimsten, E. (2006). Jag vill bli som Kofi, ensamkommande barn i Sverige ur ett 
rättighetsperspektiv. Visby: Books-on-Demand. 
 
Roberts, C. A. & Messmer, P.R. (2012). Unnacompanied Hospitalized Children. 
Nurses´Search for Understanding. Journal of Holistic Nursing. Vol 30 (2) s, 
117-126. 



 76 

 
Schütz, A. (1973). Collected papers. 1, The provblem of social reality. The 
Hague: M. Nijhoff. 
 
Söderlindh, E. (1984). Invandringens psykologi. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Sörensdotter, R. (2008). Omsorgsarbete i omvandling. Genus, klass och 
etnicitet inom hemjänsten. Stockholm: Makadam. 
 
Shinn, M & Rosario, M. & Mørch, H. & Chestnut, D. E. (1984). Coping with 
job stress and burnout in the human services. In Journal of Personality and 
Social Psychology, Vol 46(4), s 864-876.  
 
Theorell, T. (2003). Psykosocial miljö och stress. Lund: Studentlitteratur. 
 
Olsson, E. (2008). Emotioner i arbete. En studie av vårdarbetarens upplevelser 
av arbetsmiljö och arbetsvillkor. Doktorsavhandling. Karlstad: Karlstad 
University Studies.  
 
Wettergren, Å. (2013). Emotionssociologi. Malmö: Glerups. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

Elektroniska referenser 
 
Hämtat från Migrationsverket den 23 oktober 2013: 
http://www.migrationsverket.se/download/18.5901f10c13ed5185f5373b8/Aktue
llt+om+sept+2013.pdf Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar 
september 2013 
 
Hämtat från: Migrationsverket den 23 oktober 2013 (2013, b): 
http://www.migrationsverket.se/info/60.html  
 
Hämtat från Aktive Omsorg HVB Ensamkommande barn den 7 november 
2013: 
http://www.hvbguiden.se/hvbhem/visa/id/7761/active-omsorg-hvb-
ensamkommande-barn-linkoping 
 
Hämtat från Active Omsorg och Skola den 7 november 2013 a: 
http://www.activeomsorg.se/index.php/om-oss.html 
 
Hämtat från Active Omsorg och Skola den 7 november 2013 b: 
http://www.activeomsorg.se/index.php/verksamhet/ensamkommande-
flyktingbarn.html 
 
Hämtat från Linköpings Kommun den 10 december 2013: 
http://www.linkoping.se/sv/Stod-omsorg/Erbjudande-om-socialt-stod1/Alla-
stodinsatser/Ensamkommande-flyktingbarn/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

BILAGA 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetet med människor? 
• Vilken utbildningsbakgrund har du? 
• Hur länge har du arbetat med ensamkommande flyktingbarn? 
• Kan du beskriva hur en arbetsdag se ut på ett HVB-hem? 
• Hur skulle du beskriva/alltså ge en allmän bild om hur är en 

ensamkommande flyktingbarn? 
 
Krav och kunskap i samband med arbete 

• Finns det någon policy eller föreskrift som ni ska utgå ifrån vad det gäller 
bemötande? 

• Vilka är de vanligaste hälsoproblemen ni arbetar med? 
• Vilka kunskaper behöver du i ditt arbete? 
• Vilka personliga egenskaper behöver man ha i ditt arbete? 
• Hur upplever du din roll i ditt arbete med barnen? 
• Vad upplever du vara svårast i ditt arbete? 
• Upplever du brister i kommunikationen (förutom språket) med barnen? 
• Om ja, vad? 
• Hur upplever du din förmåga att hantera problematiska situationer med 

barnen? 
• Har du endast en yrkesmässig relation till dessa barn? 
• Tycker du om ditt arbete att arbeta med ensamkommande flyktingbarn?- 

Varför? 
 
Emotioner och stress i samband med arbetet  

• Hur påverkas du känslomässigt av att arbeta med ensamkommande 
flyktingbarn? 

• Vilka känslor upplever du förekommer mest? 
• Vad gör du då för att inte visa vad du känner? 
• Kan du ge exempel på situationer då du blir berörd och upplever positiva 

känslor och negativa känslor? 
• Hur agerar du enligt din uppfattning utifrån din yrkesroll eller utifrån dina 

egna känslor och uppfattningar av situationen på jobbet? - Om du blandar 
är det svårt, hur är det då? 

• Vad är din utgångspunkt i ditt agerande då det gäller svåra 
samtalsämnen? 
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• Brukar det förekomma krockar i ditt agerande när det gäller skillnaden 
mellan din yrkesroll och din egen uppfattning och dina känslor? 

• Kan du beskriva dina känslor som uppkommer då? 
• Är det svårt att koppla bort jobbet när du går hem?  
• Brukar du känna dig stressad i samband med ditt arbete?  
• Vad stressar dig mest i ditt arbete?  

Coping 
• Hur hanterar du arbetsrelaterade stress? /Vad brukar du göra? 
• Hur hanterar du din emotionella påverkan, dina känslor och upplevelser? 
• Vad gör du för att koppla av ifrån arbetet? 
• Lyckas du med att koppla av från arbetet med hjälp av dina privata 

aktiviteter? 
• Känner du att du får stöd av dina arbetskamrater och från din chef? 
• På vilket sätt? 
 
Avslutning 
• Har du några tankar som kan vara intressant för undersökningen?  

• Något du vill tillägga? 

 
 

 


