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Inledning och bakgrund 

Sverige är idag ett av de länder i Europa som tar emot flest ensamkommande flyktingbarn per 

år. Antalet flyktingbarn har i Sverige under de senaste åren ökat markant. Migrationsverket 

har under 2012 tagit emot 3578 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och 

ungdomar och fram till 2015 beräknas ca 4000 ensamkommande barn komma till Sverige för 

att söka asyl (Migrationsverket, 2013). 

 

Sverige har dock fått kritik för hanteringen kring ärenden gällande asylsökande barn och 

frågor kring flyktingbarnens ohälsa i den svenska asylprocessen har diskuterats. Det verkar 

finnas en spänning i Sverige mellan den svenska statens intresse av att kontrollera 

immigrationen och att se till flyktingbarnets rättigheter (Eastmond & Ascher, 2011). 

 

Från den 1 juli 2006 övertog kommunerna ansvaret för boendena för ensamkommande 

flyktingbarn och när flyktingbarnet anländer till Sverige ska det anvisas till en 

anvisningskommun. Förutsättningen för detta är att kommunen har möjlighet att ta emot 

barnet, i annat fall stannar barnet i ankomstkommunen. Anvisningskommunen ska ansvara för 

boendet och omhändertagandet av barnet. Det är Socialstyrelsen som har tillsynsansvar för 

kommunernas socialtjänst inklusive HVB- hemmen där majoriteten av barnen är placerade. 

De ensamkommande flyktingbarnen som placeras i HVB- hem omfattas således av samma 

lagar och regler som gäller för barn som är i behov av skydd eller stöd enligt Socialtjänstlagen 

(2001). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2003) om hem för vård eller 

boende ska verksamheten bland annat kännetecknas av att personalens behov av handledning 

tillgodoses, personalens behov av kompetensutveckling bevakas och stöds, att en god 

arbetsmiljö upprätthålls, att hemmets behandlingsmetoder följs upp och utvärderas och att 

verksamheten planeras, utvärderas och utvecklas i takt med ny lagstiftning, nya 

forskningsresultat och resultat från tillsynen. 

 

Det är länsstyrelserna under ledning av Migrationsverket som förhandlar och överlägger med 

kommunerna om platser för barnen. Länsstyrelsen och Migrationsverket ska även verka för 

att mottagandet i kommunerna ska ”präglas av kvalitet, långsiktighet och hållbarhet” samt att 

det finns kapacitet och beredskap för omhändertagandet av barnen (Migrationsverket, 2013) 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). Anvisningskommunen får en statlig ersättning för 

omhändertagandet av barnet. 
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Många kommuner i Sverige idag signalerar problem kring mottagandet av barnen då brist på 

platser är akut. Kommunerna signalerar problem med att hantera det ökade antalet barn och 

vissa kommuner har tillfälliga överenskommelser om att under en begränsad tid minska 

antalet platser. Detta har medfört att antalet tillgängliga platser inte ökat utan istället periodvis 

tillfälligt minskat (Migrationsverket, 2013).  

 

I bakgrund mot den kritik som riktats mot Sveriges hantering av ärenden gällande 

asylsökande barn, med att antalet ensamkommande flyktingbarn ökar i Sverige tillsammans 

med att kommunernas signaler problem i mottagandet (Migrationsverket, 2013) är detta ett 

område av intresse för studier. 

 

Denna uppsats ska studera boendena för ensamkommande flyktingbarn runt om i Sveriges 

kommuner. Ämnesområdet avgränsas genom att fokusera studien på arbetsmetoderna i 

boendena för ensamkommande asylsökande barn samt hur personalen upplever arbetsmetoder 

och psykosociala arbetsmiljöförhållandena på boendena. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka personalens upplevelser om arbetsmetoder och 

psykosociala arbetsmiljöförhållanden på asyl och blandboenden för att se om svaren skiljer 

sig åt mellan personal från boenden som varit i verksamhet under en längre tid från dem som 

är relativt nya. 

 

Frågeställningar 

-Hur beskriver personalen sitt arbete i boendena? 

-Hur upplever personalen arbetsmetoderna? 

-Hur skulle personalen önska att det såg ut? 

-Hur upplever personalen den psykosociala arbetsmiljön på boendena? 

 

Kunskapsöversikt 

Arbetsmetoder 

Forskning gällande boenden för ensamkommande flyktingbarn är begränsad idag. Det verkar 

finnas en lucka i studier kring boendena för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. Mitchell 



3 

 

(2003) menar att största delen av den forskning som gjorts inom området ensamkommande 

flyktingbarn har fokuserat på att kartlägga problem inom socialt arbete med barnen och 

handlar om granskning av de rättsliga ramarna och policys som finns. Ottosson, Eastmond & 

Schierenbeck (2012) menar att den mesta forskningen i Sverige, liksom i andra länder, har 

fokuserat på bestämmelserna och förfaringssättet kring asylsökandet och hur detta i sin tur 

påverkar barnen. Annan forskning handlar om processen kring mottagandet av barnen eller 

kring barnens medicinska och hälsomässiga behov (Hopkins & Hill, 2010).  Aktörer som 

bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Skolverket, Migrationsverket, 

Länsstyrelserna, Socialstyrelsen, Rädda Barnen och Unicef har tagit fram rapporter som 

belyser ansvarsfördelning och samverkan mellan olika aktörer som kommuner, landsting och 

myndigheter, om mottagandeprocessen och handläggningen av barnens ärenden, boendena 

eller barnens mående. Det verkar finnas en brist på rapporter som belyser arbetsmetoder och 

modeller som boenden för ensamkommande flyktingbarn kan följa. 

 

Ett sätt för boendena att utveckla arbetsmetoder idag är genom att nätverka med andra 

boenden och lära av varandra. Enligt Barnombudsmannen (2010) finns det kommuner som 

har en lång erfarenhet av mottagande av ensamkommande flyktingbarn och genom att byta 

erfarenheter kommuner emellan kan arbetssätt och lösningar spridas, till exempel har 

Skellefteå kommun ett dokumenterat organiserat mottagande som andra kommuner kan dra 

nytta av, Sorsele har en modell där de har en god man för tre barn och Östersunds arbetar med 

barnens medinflytande. Gävleborgsmodellen är ett exempel på en modell som utformats 

genom samverkan mellan olika kommuner för boenden som vägledning vid uppstarten av 

mottagandet. Sju kommuner i Gävleborg samt två kommuner i Uppland samverkade där 

målet med projektet var ”att utveckla en gemensam modell för mottagande av 

ensamkommande barn och ungdomar i Gävleborgs län” (Bollnäs Kommun, 2011, s.5). 

Modellen belyser bland annat samverkansprocesser mellan de olika aktörerna som 

Migrationsverket, Socialstyrelsen, Landstinget och de olika kommunerna som medverkar i 

projektet, riskanalyser och rutiner för HVB-hemmen, de olika stegen som barnet går igenom 

från att barnen anländer till att de lämnar boendet, handlingsplaner och checklistor för punkter 

som ska gås igenom vid hela processen och olika aktörers uppdrag och ansvarsområden som 

till exempel god mans. 

 

Newbigging & Thomas (2011) behandlar praktiker i socialtjänsten kring ensamkommande 

flyktingbarn där de diskuterar god praktik inom socialtjänsten gällande mottagandet av 
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flyktingar och flyktingbarn.  En undersökning genomfördes i England, Wales och norra Irland 

i organisationer för att söka identifiera teman av vad god praktik innebär inom socialtjänsten i 

kombination med fokusgrupper där flyktingbarn fick komma till tals om vad de anser vara en 

god praktik. Vad som kom fram var att en god praktik gällande ensamkommande flyktingbarn 

inkluderar barnens bästa och välmående som primärt fokus snarare än att följa kraven från 

policys gällande immigration. Annat gäller tillhandahållande av tryggt och lämpligt boende, 

stöd för utbildning och fritidsaktiviteter, tillgodose det känslomässiga välbefinnandet hos 

barnet och vara ett stöd. Kohli (2007) menar att socialarbetare använder sig av lärande på 

arbetsplatsen för att utveckla arbetsmetoder snarare än att de följer teorier, policys eller 

myndigheternas direktiv. Lärande på arbetsplatsen inkluderade att använda sig utav sina 

erfarenheter och att inom arbetsgruppen utveckla metoder. 

 

Kohli (2005) menar att få studier handlar om hur socialarbetare tillsammans med barnen 

skulle kunna arbeta för att skapa nya liv för barnen. Kohli & Mitchell (2007) försöker i sin 

studie fokusera på praktiker kring arbetet med ensamkommande flyktingbarn som ger en mer 

positivare bild än den som finns i många studier idag. De visar på att tillit är en viktig 

komponent i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Katz & Hetherington (2006) pekar ut 

principer som främjar engagemang i vårdarbetet med barn och familjer där den viktigaste 

principen är förtroende. De menar att servicearbete som avsiktligen jobbar med förtroende hos 

familjer och barn har en större sannolikhet att lyckas få fram familjernas problem och kunna 

jobba bättre med andra aktörer. Förtroende frambringas av att professionella har befogenheter 

av att ta egna beslut samt känner att de kan hjälpa familjerna.  Kohli & Mitchell (2007) 

rapporterar att socialarbetare lyckats skapa tillitsfulla relationer med barnen över tid genom 

att kunna erbjuda stabilitet för barnen, vara konsekvent i sitt arbete samt informera barnen vad 

de kan respektive inte kan hjälpa barnen med.  Kohli & Mitchell (2007) menar vidare att 

förberedelsen av barnet till det vuxna livet bör ske gradvis där utbildning uppmuntras.  

 

Andra praktiker som socialarbetare jobbar kring som Kohli (2005 & 2007) belyser handlar 

om att assistera barnen och möta deras behov som att ge dem husrum, omvårdnad, mat, 

pengar, utbildning, medicinsk vård, råd, ge hjälp och stöd i asylprocessen, se till att barnen 

har ett tryggt socialt nätverk av vänner och ett nätverk i samhället. Det handlar även om att 

försöka förstå barnets emotionella värld genom att till exempel låta barnen tala om sina 

upplevelser och erfarenheter för att barnen också ska kunna lägga det bakom sig och gå vidare 
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i livet. Det handlar mycket om att lyssna och att vänta in barnens berättelser om hur och 

varför de lämnade hemmet. 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö eller samspelet mellan individ och omgivning kan användas för att 

undersöka hur samband mellan förhållanden i arbetslivet och hälsa föreligger (Lennéer 

Axelsson & Thylefors, 2005). Enligt Arbetsmiljölagen (1977) 2 kap 1§ ska arbetsförhållanden 

anpassas utifrån individens olika förutsättningar i psykiska avseenden. Den anställde ska ges 

en möjlighet att ”medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och 

utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Det skall vidare eftersträvas att 

arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till 

självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.” 

 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (1980) 

står att den anställde ska ha möjlighet att utnyttja sina kunskaper samt helst också få en 

möjlighet att utvecklas. Utöver detta är trygghet och att kunna lita på människor runt omkring 

viktiga delar för en positiv arbetsupplevelse. Speciellt viktigt kan det vara inom till exempel 

vårdsektorn där relationerna kan vara särskilt påfrestande där stöd till den enskilde är viktigt. 

Arbetsledningen har också en viktig uppgift att bidra till en gynnsam arbetsmiljö genom att 

skapa ett öppet och utvecklande klimat med goda kommunikationer människorna emellan.  

 

Psykosocial arbetsmiljö eller samspelet mellan individ och omgivning kan användas för att 

undersöka hur samband mellan förhållanden i arbetslivet och hälsa föreligger (Lennéer 

Axelsson & Thylefors, 2005). Robert Karasek har utvecklat en modell som kombinerar 

arbetskrav eller den ansträngning som krävs för att utföra ett arbete och egenkontroll eller den 

handlingsfrihet eller det beslutsutrymme som ges i arbetet (Eriksson, 1991). Modellen visar 

hur individens psykiska tillstånd påverkas av hur mycket krav som ställs i arbetet samt hur 

stor egenkontroll som finns. Arbeten som ställer höga krav samtidigt som handlingsfriheten 

eller egenkontrollen är begränsad utgör den kombinationen som medför den största psykiska 

påfrestningen. Ohälsa motverkas av att minska arbetskraven och öka egenkontrollen. Att 

endast reducera arbetskraven är enligt modellen inte optimalt utan individen ska ges möjlighet 

att själv utforma sina arbetsförhållanden samt en möjlighet att växa och utvecklas för att detta 

ska påverka individen i positiv riktning (Eriksson, 1991).  
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Socialt stöd är en annan faktor som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön för individen. 

Socialt stöd kan innefatta många olika slags stöd enligt Eriksson (1991) som emotionellt stöd 

vilket handlar om omtanke och känslor och kan påverka människans hälsa genom att behov 

av gruppkänsla och umgänge tillgodoses. Värderande stöd handlar om att individen har 

möjlighet att känna att den duger och inte är sämre än någon annan. Informativt stöd handlar 

om att individen kan få råd och förslag och slutligen instrumentellt stöd vilket är hjälp med 

arbetet genom avlastning.  

 

Jeff Johnson tillför socialt stöd som en tredje dimension till krav/ kontroll modellen där 

socialt stöd, förutom att den har en betydelse i sig, även utgör en buffert för individen när 

denne utsätts för höga krav. De mänskliga relationerna och den sociala samvaron på 

arbetsplatsen genererar en samhörighet som kan utgöra en resurs när det gäller att möta krav 

från omgivningen enligt Eriksson (1991). Johnson påvisar att de men höga krav, låg 

egenkontroll och svagt stöd löpte avsevärt större hälsorisker än gruppen med låga krav, hög 

egenkontroll och starkt stöd. Detta stödjer, enligt Eriksson (1991), tanken att människor 

behöver både handlingsfrihet och socialt stöd för att kunna hantera arbetskraven som ställs. 

”Arbetsvillkor som inskränker individens självbestämmande och som därigenom hindrar 

henne att utnyttja sin förmåga och sina resurser måste förändras så att vi istället får ett 

arbetsliv som stimulerar till aktivt handlande” (Eriksson, 1991, s.168). 

 

När det gäller relationen mellan trivsel på arbetet och arbetsmiljö finns det forskning som 

indikerar ett samband mellan dessa två. Jayasuriya et al. (2012) menar att det finns studier 

som pekar på att de starkaste faktorerna som indikerar trivsel på arbetsplatsen är relaterade till 

arbetsmiljöförhållanden. De påpekar att studier har visat en signifikant korrelation mellan 

arbetsklimat och trivsel på arbetet och att studier inom vårdsektorn visar på att ett positivt 

arbetsklimat främjar utveckling av tillit och självbestämmande vilket leder till hög kvalité på 

vården av patienter. 

 

Bennich (2012) menar i sin avhandling om kompetensutveckling i omsorgsarbete att ett gott 

arbetsplatsklimat kännetecknas av en öppenhet i motsats till rädsla, att det finns en tillit till 

ledning, att det finns en tolerans mot att göra fel samt att det finns möjligheter till lärande i det 

dagliga arbetet. En studie om sjuksköterskors trivsel i arbetet på Nya Guinea fann att 

arbetsklimat och ledning i arbetet var de mest signifikanta faktorerna som visade på trivsel i 

arbetet. Renner, Porter & Preister (2009) menar att ledning i arbetet är en av de faktorer som 
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mest genomgående är sammanlänkat till att behålla personal inom arbetet med vård av barn. 

Speciellt viktigt är kvalitén på ledningen i arbetet och att ha en stödjande och rådgivande chef. 

I en annan studie av Dickinson & Perry (2002) undersöks hur socialarbetare som jobbar med 

barn upplever sina arbetsmiljöförhållanden där det visar sig att det finns faktorer som spelar in 

på trivseln i arbetet. Dessa faktorer är bland annat stöd och erkännande från chefen, möjlighet 

till att utvecklas i sina kunskaper och färdigheter samt en känsla av att göra en insats och en 

skillnad för en klients liv.  

 

Cahalande & Sites (2008) tar upp olika faktorer som individer som känner missnöje i sitt 

arbete nämner. Dessa är bland annat att inte få möjlighet till att använda sin kompetens eller 

sina förmågor, lite frihet att göra egna överväganden, lite erkännande av att utföra ett bra jobb 

med en svår klientgrupp men framförallt en brist i känslan av att göra en insats i det dagliga 

arbetet och inga möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att deras talanger 

kommer fram. 

 

Leeson (2010) framhåller i sin studie att socialarbetare känner sig maktlösa i att försöka utföra 

sitt arbete i ett sammanhang där styrningen av arbetet ökar, där ansvarsfördelningen är spridd 

och där strama handläggningsprocedurer råder. Svårigheterna i att arbeta under dessa 

förutsättningar kan resultera i att socialarbetaren känner sig känslomässigt splittrad, blir 

utbränd och känslomässigt distanserad vilket leder till oförmåga att omhänderta de barnen. 

Leeds studie visar på att de känslomässiga behoven hos socialarbetaren är en viktig faktor 

som bör räknas in i utvecklingen av hur effektiva relationer skapas till barnen. 

 

Glisson & Hemmelgarn (1998) menar att länken mellan arbetsklimat och resultat i 

omvårdnaden av barnen är viktig.  De visar att satsningar på den psykosociala arbetsmiljön 

spelar en signifikant positiv roll även för barnen som tas omhand av organisationer där ett 

positivare arbetsklimat råder. Deras studier visar på att ett gott arbetsklimat påverkar barnen i 

den aspekten att barnen dels fungerar bättre psykosocialt men också att barnen får en mer 

omfattande service, det är mer kontinuitet i servicen samt att socialarbetarna är mer lyhörda 

och tillgängliga för barnen. Dessutom menar de att effektivt service arbete inom vård av barn 

kräver individualiserade beslut som är anpassade till varje enskild individ. Ett beslutstagande 

som är till det bästa för ett barn behöver inte vara det bästa för ett annat. Istället för att försöka 

utveckla ett service- system som ska gälla för alla individer i tron att de ska förbättra 
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resultaten i vårdnaden menar de att uppmärksamheten bör riktas mot faktorer som 

arbetsklimatet och attityderna hos vårdnadshavarna.  

 

Begreppsdefinitioner 

Ensamkommande barn: Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som 

vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen 

person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe eller som efter ankomsten står utan sådan 

ställföreträdare (Sveriges kommuner och Landsting, 2010).  

 

HVB- hem: Står för hem för vård eller boende enligt 3 kap 1§ (Socialtjänstförordningen, 

2001). Med det menas ”ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller 

behandling i förening med ett boende” (Socialstyrelsen, 2012) 

 

Asylboende: Boende som endast har ensamkommande asylsökande barn. 

 

PUT-boende: Boende som endast har ensamkommande barn som fått permanent 

uppehållstillstånd. 

 

Blandboende: Boende som har både ensamkommande asylsökande barn samt 

ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd. 

 

Metod 

Undersökningsfokus 

Studiens fokus är personalen vid sex olika HVB-hem i Sveriges kommuner för 

ensamkommande flyktingbarn där tre boenden ska ha varit i verksamhet i högst två år och tre 

boenden ska ha varit i verksamhet i fem år eller mer. Alla tre boenden som föll inom 

kategorin ”yngre boendena” har varit i verksamhet i ungefär ett och ett halvt år då 

intervjuerna genomfördes. I de ”äldre boendena” varierar verksamhetslängden, ett boende har 

varit i verksamhet i fem år, ett boende i fem och ett halvt år och ett i tio år. Alla boenden är 

blandboenden förutom det boendet som varit öppet i tio år som är ett asylboende. PUT 

boenden valdes bort i urvalet då dessa boenden jobbar med ensamkommande barn som fått ett 

permanent uppehållstillstånd och därför kan sättet att arbeta med barnen skilja sig från sättet 
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man arbetar med asylsökande barn. Då de flesta boendena i de län som svarade verkade vara 

blandboenden skulle urvalet för boenden som skulle falla in inom gränserna för 

verksamhetslängd bli för litet om endast asylboenden togs med i urvalet. Därför togs även 

blandboenden med i urvalet. Med boendepersonal menas de som arbetar i den dagliga 

verksamheten i boendena nära barnen och som har jobbat i boendena i minst ett år. 

Anställningstid kan påverka hur väl personalen bekantat sig med arbetsmetoderna och därför 

gjordes denna avgränsning på anställningstid om minst ett år.   

 

Datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes genom halvstrukturerade intervjuer med boendeanställda utifrån en 

intervjuguide med temana; verksamheten, arbetet på boendet samt psykosocial arbetsmiljö. 

Valet av halvstrukturerad intervju som datainsamlingsmetod gjordes utifrån studiens öppna 

syfte att undersöka personalens upplevelser. Öppna frågor ställdes kring de teman som fanns i 

intervjuguiden och intervjupersonerna fick sedan själva svara fritt (Fejes & Thornberg, 2009). 

I vissa fall ställdes även följdfrågor för att få förtydligande av svaren. Intervjuerna 

genomfördes via telefon på grund av geografiska anledningar då det kan vara både dyrt och 

tidskrävande att resa mellan de olika boendena. Telefonintervjuerna spelades in med hjälp av 

en ljudinspelare.  

 

Urval av intervjupersoner 

Ett selektivt urval (Svenning, 2003) gjordes för boendena. Urvalets första steg bestod i att 

välja ut vilka boenden i de olika kommunerna som intervjupersonerna ska plockas ifrån. 

Initialt kontaktades Migrationsverket för att få kunskap om de olika regionerna där 

överenskommelse mellan Migrationsverket och kommunerna finns kring mottagande. 

Kommunerna som har mottagande är uppdelade i län kring fem olika regioner; Region Syd 

(Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne län), Region Väst (Hallands, Värmlands, 

Västra Götalands län), Region Stockholm (Gotlands, Stockholms, Uppsala), Region Mitt 

(Dalarnas, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Östergötlands län) och Region Nord 

(Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands län).  

 

Urvalets andra steg var att i regionerna undersöka de olika kommunerna och hur länge 

boendena i dessa kommuner varit i verksamhet utifrån syftet att välja ut tre boenden som varit 

i verksamhet i högst två år och tre boenden som varit i verksamhet i fem år eller mer. Detta 
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urval gjordes då verksamhetslängd på boendet kan ha betydelse för boendets arbetsmetoder 

och hur personalen upplever arbetet i boendena.  

 

Information om boendenas verksamhetslängd införskaffades genom att söka på HVB registret 

på Socialstyrelsens hemsida. Då informationen på hemsidan var knapp kontaktades de olika 

länsstyrelsernas enhet för integration runt om i landet för att få en övergripande bild av hur 

länge boendena i länen varit i verksamhet. Urvalet av kommuner var utifrån den 

informationen som kom in från länsstyrelserna. Detta gjorde att urvalet av boendena styrdes 

av hur tillgängliga informanterna på länsstyrelserna var. Detta medförde att alla sex boenden i 

studien kom från Region Syd, Väst och Nord. Inget boende från Region Stockholm eller Mitt 

kom med i undersökningen. Nästa steg i urvalsprocessen var att kontakta de olika 

kommunerna för att söka efter platschefen för boendena. Från platschefen kunde boendets 

verksamhetslängd bekräftas. Om boendet föll in i kategorierna ”yngre boenden” eller ”äldre 

boenden” samt om boendena var asylboenden eller blandboenden tillfrågades platschefen om 

förfrågan kunde göras till boendepersonalen om att ställa upp på telefonintervju. Ett e-mail 

skickades till platschefen för boendet där uppsatsarbetet presenterades och där mina 

kontaktuppgifter bifogades. Boendepersonalen ombads kontakta mig vid intresse för att delta i 

intervju. 

 

Databearbetningssätt och analysmetod 

Intervjuerna transkriberades samma dag eller dagen efter som intervjuerna genomfördes.  

Detta för att ha intervjuerna färskt i minnet om frågor skulle uppstå vid transkriberingen. Om 

det var något oklart i materialet där det fanns en osäkerhet över hur intervjupersonen kan ha 

menat kontaktades intervjupersonerna via e-mail för respondentvalidering. Fokusen på 

texterna är det talade ordet som transkriberas. Innehållsanalys är en etablerad metod inom 

sociologin (Svenning, 2003) och valdes som metod för att just undersöka det talade ordet i 

texterna. Alla sex intervjuer genomfördes innan dataanalysen började. Av texterna 

genomfördes en innehållsanalys. Kodning användes i analysen för att se vilka 

begreppskategorier som fanns i texterna där en öppen kodning gjordes initialt av texterna där 

texterna lästes igenom för att se om mönster fanns i texterna (Svenning, 2003). 

Meningskodning och meningskoncentrering (Fejes & Thornberg, 2009) genomfördes av 

meningar och ord som verkade bärande i texterna. Exempel på hur meningskodning och 
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meningskoncentrering genomfördes illustreras genom ett utdrag från en respondent Henrik 

som talar om hur de arbetar:  

 

framför allt tryggheten i boendet, trygg på fritiden, försöka få dem att anpassa sig då, komma in i 

svenska samhället så mycket så dom när de fyller 21 ska kunna klara sig i eget boende och förstå 

hur det fungerar att bo i Sverige. 

 

De meningsbärande enheterna ur intervjuerna ströks under och meningen som till exempel 

”tryggheten i boendet, trygg på fritiden” meningskoncentrerades till ”trygghet i boende och 

fritid”.  

 

En översiktlighet skapades sedan genom att sortera upp de bärande orden och meningarna i 

begreppskategorier. Detta för att försöka se vilka teman som verkar bärande i texterna. Sist 

jämfördes analyserna av de ”yngre boendena” med de ”äldre boendena” för att se om 

begreppskategorierna skiljde sig år eller var liknande. 

 

Validitet, reliabilitet och etik 

Studiens validitet och reliabilitet stärktes genom att vara systematisk och utföra intervjuerna, 

transkriberingen och analyserna på likartat sätt. Validiteten stärktes genom att utgå från 

intervjuguiden för samtliga intervjuer samt transkribera intervjuerna så fort som möjligt efter 

genomförd intervju. Validiteten stärktes även genom att banda intervjuerna. 

Intervjupersonerna kunde inte påverkas av min fysiska närvaro men däremot fanns 

intervjuareffekten (Svenning, 2003) i åtanke under intervjuerna och målet var att försöka hålla 

en sådan neutral framtoning som möjligt och inte uttrycka värderingar, synpunkter eller 

åsikter till intervjupersonerna. Reliabiliteten stärks genom att alltigenom studien på ett tydligt 

sätt redogöra för hur jag gått tillväga. 

 

Studien har utgått utifrån de fyra etiska kraven; informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, 

och nyttjandekravet (Einarsson & Chirac, 2011). Information om studiens syfte och nyttjande 

gavs till respondenterna innan telefonintervjuerna genomfördes. Respondenterna ombads ge 

sitt samtycke innan telefonintervjuerna startade samt godkände att samtalen spelades in med 

hjälp av en ljudinspelare. Konfidentialiteten av intervjupersonerna var en svårighet då det var 

platschefen på boendena som hjälpte att ta fram intervjupersoner till studien. Genom att be 

platschefen lämna mina uppgifter till personalen och låta dem kontakta mig kunde 
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konfidentialiteten stärkas. Konfidentialiteten stärktes ytterligare genom att inte namnge 

boendena, kommunerna eller länen där intervjupersonerna verkade utan endast regionerna 

samt genom att intervjupersonerna tilldelats fingerade namn i studien. 

 

Resultat 

I studien uppkom en empirisk indikation på att boendena hade olika verksamhetslängd och 

delades därför in i grupperna yngre respektive äldre boenden. Nedan presenteras 

intervjupersonerna i studien. 

 

Yngre boenden 

Namn Region Typ av boende 

Doris Syd Blandboende 

Henrik Syd Blandboende 

Lisa Syd Blandboende 

Äldre boenden 

Namn Region Typ av boende 

Jonas Nord Asylboende 

Martin Väst Blandboende 

Frida Nord Blandboende 

 

Arbetsmetoder på boendena 

Yngre boenden 

Sättet boendena arbetade på eller vilka arbetsmetoder de använde sig av varierade. Doris 

nämnde BBIC (Barnens behov i centrum), utöver det hade de inte några speciella 

arbetsmetoder men att de håller på att utformas.  Henrik nämnde också BBIC som 

arbetsmetod samt balanserat styrkort. Lisa nämnde lösningsfokuserat arbete samt att deras sätt 

att arbeta var utifrån hur ungdomarna mådde och sunt förnuft. De yngre boendena jobbade 

även med skola, identitet, människors lika värde, demokratisering samt prestigelöshet. 
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Äldre boenden 

Hur mycket arbetsmetoder som boendena arbetat fram skiljde sig åt, speciellt mellan det 

boendet som varit öppet i tio år och de två andra som varit öppna runt fem år. Jonas som 

jobbar på asylboendet som varit öppet i tio år nämnde arbetsmetoder som BBIC, salutogena 

arbetsmetoder, ORS SRS och lösningsfokuserade samtal. Martin svarade att de använder sig 

av den salutogena arbetsmetoden samt att arbetet är anpassat efter individerna och att det 

improviseras.  Frida svarade att de använder sig av BBIC samt att arbetet är anpassat efter 

individerna.  

 

Gemensamma nämnare på arbetsmetoder mellan yngre och äldre boenden 

Omvårdnad och assistans 

Det som var gemensamt för de yngre och de äldre boendena var att de jobbade med den 

dagliga omvårdnaden av barnen som att tillhandahålla boende och mat. De assisterade barnen 

i vardagen som att hjälpa dem med olika saker som med läxläsning, boka tider eller hjälpa 

dem med matlagning. Att assistera barnen kunde handla om att duka fram frukost, hämta dem 

från skolan eller laga mat medan andra boenden talade om att visa och uppmuntra 

ungdomarna och att hjälpas åt istället för att göra saker åt dem.  

 

Samtala med ungdomarna 

Alla boenden samtalade med ungdomarna på olika sätt. Med samtal menades inplanerade 

tolksamtal, kontaktpersonsamtal där ungdomens kontaktperson utförde vissa samtal med 

ungdomen eller också spontana samtal som kunde uppstå i vardagen. De här samtalen kan 

handla om att ge information till ungdomarna, om mående eller hur ungdomarna tycker att det 

fungerar på boendet. Fler boenden använde sig av BBIC när de utförde samtal med 

ungdomarna för att diskutera ungdomens situation. BBIC utgår från sju punkter gällande 

barnens behov: hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familje- 

och sociala relationer, socialt uppträdande samt förmåga att klara sig själv. Under de här 

samtalen försöker boendepersonalen vara ett stöd och lyssna. 

 

För att kunna få ett bra samtal så måste man förstås få ett förtroende från den här killen…vi har 

alltid pushat på att vänta tills de öppnar upp sig och berättar själva..skapar tryggheten att de känner 

sig trygga med oss, att de känner förtroende…det är ju en ständig process varje dag (Henrik) 
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Få ungdomarna in i det svenska samhället 

Respondenter från både de yngre och de äldre boendena svarade att de jobbar med att få in 

ungdomarna i det svenska samhället och få dem att förstå hur det svenska samhället fungerar. 

Doris talar om att ungdomarna ska lära sig svenska och komma in i skolsystemet. Frida 

svarade att de försöker få ungdomarna att hitta ett intresse utanför boendet och en möjlighet 

att få träffa svenska ungdomar som de kan lära sig av till exempel svenska. Henrik berättar att 

de satsat mycket på att samarbeta med skolan och de har avsatt en peng på 4000 kr till 

fritidsaktiviteter för ungdomarna för att alla ska ha något utanför skolan och få en möjlighet 

att träffa människor från Sverige. Ett boende försökte göra flera studiebesök per termin för att 

visa ungdomarna hur det till exempel är att jobba inom träindustrin eller på ett kontor. Ibland 

kunde boendena bjuda in olika instanser för att informera om olika ämnen. 

 

Ge stöd och hjälp samt låta ungdomarna ta eget ansvar 

Att hjälpa ungdomarna i början och stötta dem för att sedan låta dem ta mer eget ansvar var 

något som fler respondenter nämnde. Jonas och Martin från de äldre boendena använde sig av 

den salutogena arbetsmetoden som går ut på att tro på ungdomarnas förmågor och att de 

klarar av att ta eget ansvar. 

 

Att vi tror på deras förmågor att de klarar av, ja men ta eget ansvar och jamen vi förväntar väl oss 

att man tar eget ansvar över ja, sin situation men samtidigt så dom här då som då man märker att 

dom inte klarar av det, man kanske inte kan hantera sitt mående eller det kan egentligen vara vad 

som helst, då kliver vi ju in lite mer…stöttar upp som och hjälper dom (Jonas)  

 

Lisa från ett yngre boende och Jonas från ett äldre boende nämner att de använder sig av 

lösningsfokuserade samtal. 

 

Vi jobbar ju inte med att servera liksom lösningar utan man ska som själv ja men ta lite ansvar och 

se vad man själv kan göra för att må bättre (Jonas) 

 

Henrik från ett av de yngre boendena använder sig av balanserat styrkort. De har en 

övergripande handlingsplan där boendet sedan går in och jobbar och bryter ner de olika 

bitarna till delmål. Genom denna metod arbetar de med att förbereda ungdomarna till ett eget 

boende.  
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En enkel grej som att det här i städschemat, städning torsdag och söndag, två killar på varje 

lägenhet som sköter, vi (har) ju ett mål att det blir bra gjort, sen bedömer (vi) när de ska flytta ut 

och bo i egen lägenhet. Det är ett praktiskt mål (Henrik) 

 

Upplevelserna av arbetsmetoderna på boendena 

Yngre boenden 

När det gällde hur respondenterna upplevde arbetsmetoderna gav alla i de yngre boendena ett 

positivt svar. 

Vi har möjlighet och jobba med hela människan, hela personen och inte bara en del (Doris) 

 

Jag vet inte om vi ska jämföra det med andra boenden som är här runtomkring så tycker jag att vi 

har nått fram till ungdomarna (Lisa) 

 

Äldre boenden 

Bland de äldre boendena upplevde två respondenter att arbetsmetoderna var bra därav en 

svarade att det är en stor skillnad idag från vad det var från början. Frida säger att det inte var 

så lätt i början men att personalen är tryggare i sin arbetsroller idag och att de idag jobbar 

någorlunda lika. Hon säger att ungdomarna känner sig trygga på boendet och att det märks på 

ungdomarna, de kommer snabbt in i rutinerna och livet fungerar någorlunda. Hon säger också 

att det är lättare för ungdomarna när de finner ett boende som följer alla regler och rutiner. 

Jonas tyckte att deras arbete fungerade bra. Han upplevde att ungdomarna var rätt nöjda med 

boendet och hur de jobbar. Om det är något som inte fungerar så försöker de få till en 

förändring och se att ungdomarna också är delaktiga och kommer med synpunkter.  

 

Martin var skeptisk till sättet de jobbade på. Han lyfte bland annat fram vikten av förtroende 

istället för regler.  

 

Att vi kommer mer inpå dom och att dom känner att dom kan lita på oss..att man har ett sånt 

förtroende för varandra, att man står varandra lite närmre..det är då man känner att man har 

möjlighet att kunna påverka dom på ett djupare sätt än att bara bygga regler (Martin) 

 

Martin var också skeptisk till ledningen och skulle önska en handlingskraftig ledning som inte 

döljer verksamheten, en ledning som lyssnar och uppmärksammar de anställdas behov. Han 

tycker det är svårt att arbeta med den salutogena arbetsmetoden då de många gånger får så få 
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tillfällen med varje individ, att det blir svårt att arbeta på deras styrkor och det som är positivt 

när ungdomarna kanske under en lång tid präglats av många negativa erfarenheter.  

Martin tyckte också att sedan handledningen föll bort hade det blivit svårt att använda sig av 

den salutogena metoden. 

 

Sen gick vi över till det salutogena arbetssättet och så länge vi hade handledning så var det väldigt 

positivt för då kunde vi ta med oss konkreta exempel i handledningen..hur kan vi tillämpa 

salutogent arbetssätt på den här situationen..fast dom hade inte tid, de hade så mycket fall…de 

hade inte tid att ha handledningen någomer så då föll det bort och då blev det genast svårare att 

arbeta salutogent (Martin) 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Yngre boenden 

När det gällde vilka behov som respondenterna tog upp så var det förtroende, känna att du kan 

lita på alla i personalgruppen, bra dialog med kollegor, om man tar ett beslut så alla står 

bakom det samt en ordentlig överlämning vid arbetspassbyte. Ingen av respondenterna 

uttryckte att deras behov inte skulle ha uppmärksammats utan de hade alla en positiv attityd 

kring sina arbetsförhållanden. Alla tre respondenter tyckte att de får utvecklas på arbetsplatsen 

och det fanns bra möjligheter till att gå på utbildningar eller föreläsningar. Henrik upplevde 

att det inte fanns begränsningar på utbildningar men att svårigheten låg i att veta vilken 

utbildning som är passande. Utbildningar som intervjupersonerna hade gått inkluderade 

BBIC, motiverande samtal, journalföring, etik och en utbildning som tagits fram av 

invandrare som heter Jalla- Jalla.  

 

Doris svarade att deras kompetens kommer fram vid onsdagsmötena då personalen diskuterar 

tankar och lösningar. Henrik berättade att personalen i hans boende arbetar i de 

ansvarsområden som de är bra på. Lisa upplevde att hennes yrkesbakgrund och kompetens 

kommer fram i hennes arbete. Henrik sa att han tycker att man utvecklas först när man vågar 

pröva något nytt och göra fel. 

 

Tycker vi har kommit jättelångt att man utvecklas eftersom det finns ingen som halshugger dig, 

det finna inga dumma frågor, inga dumma påståenden…om det visar sig att det blir fel (Henrik) 
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Alla tre respondenter upplevde att möjligheten till att vara med att utveckla arbetet på 

boendena var goda. Lisa tyckte att boendepersonalen blev tillfrågade och de känner att de är 

en del av verksamheten och att de blir hörda för deras idéer. Henrik berättade att de hade 

infört vissa delar av Lean Production som ett sätt att utveckla det vardagliga i verksamheten.  

Detta innebär att boendepersonalen varje dag ska fundera om det är något som kan förbättras 

samt komma med idéer och synpunkter. Henrik berättade att de på boendet ibland har stora 

möten under en heldag där de har brainstorming och utvecklar verksamheten.  

 

Alla tre respondenter upplevde att de hade ett bra stöd från både kollegor och chefer och de 

har alla handledning i arbetet. Handledning sker av en utomstående. Lisa beskrev att hon 

också får handledning varje dag genom hennes chefer och kollegor. 

 

(Vi har) handledning med vår chef i det dagliga arbetet, (jag) blir handledd även av en kollega, vi 

har ju alla olika erfarenheter (Lisa) 

 

Alla tre intervjupersoner upplevde att de har en god atmosfär på arbetsplatsen och att de 

trivdes. 

 

Vi har rätt så lättsam arbetsgrupp, det skojas mycket och såhär och vi..jag upplever i alla fall att 

jag har förtroende och att de flesta har förtroende för våra chefer (Doris) 

 

Jag tycker det är en utmaning varje dag, jag tycker det är spännande… framförallt att man känner 

att man gör en insats… det är framförallt att man tycker att man bidrar med någonting, i deras 

utveckling, det är den största drivkraften (Henrik) 

 

De yngre boendena hade inte några speciella önskningar gällande arbetsförhållanden förutom 

några synpunkter på lokalerna och att de skulle önska vaken natt på boendet istället för 

sovande jour.  

 

Äldre boenden 

Jonas tyckte att det fungerar ganska bra hela vägen när det gäller samarbetet med 

socialsekreteraren, Polisen, Barn och ungdomspsykiatrin. Han upplevde att de har ganska bra 

rutiner på det mesta och att det inte finns något speciellt som han känner att han är i behov av.  
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Frida nämnde att för att kunna klara av sitt jobb behöver hon en god hälsa och en någorlunda 

psykisk balans då det kan vara intensivt och påfrestande. Hon behöver också stöd från 

arbetskamrater. 

 

Vi försöker stötta varandra, arbetskamrater…hjälpa varandra, att man kan ta över om man märker 

att nu blir det, idag klarar hon inte av det så bra, så kan man kanske hjälpa till och stötta (Frida)  

 

Jonas pratade om utbildningar som han har fått gå men att mötet med ungdomarna även gör 

att han utvecklas. Martin upplevde att det inte finns några speciella hinder för att utvecklas 

men han kände inte heller att det finns någon möjlighet till utveckling. Frida kände inte heller 

att det finns så många utvecklingsmöjligheter. 

 

Jonas var tveksam till om hans utbildningskompetens tas tillvara, han menar att den är bra till 

en viss gräns men sedan talar han om att man lär sig längs med vägen och delar med sig av 

sina erfarenheter med de andra kollegorna. 

 

Man delar väl med sig (av) det man kan så och det gör vi väl allihopa oavsett om man har jobbat 

ett år, om man har varit med om någonting så försöker vi vara ganska öppna och prata…hade man 

kunnat göra på ett annat sätt (Jonas) 

 

Frida nämnde chefens roll och att de tidigare inte känt att deras kompetens togs tillvara. Hon 

nämnde att de känner mer frihet i sitt arbete idag.  

 

Inte förut men nu känner man större frihet..det är för att vi har en ny chef, för den här förra chefen 

var så kontrollerande och så misstänksam och så, hon var väl rädd, hon klarade väl inte ledarskapet 

så bra så hon tryckte ner människor helt enkelt, men nu har vi en annan som kanske är lite säkrare 

i den rollen och då får man liksom ta egna beslut (Frida) 

 

Jonas sa att alla som jobbar på boendet formar verksamheten och driver den framåt. Frida 

berättade att hon kan ge förslag vid personalmötena som de har varje vecka. 

 

Man känner att man kan vara med…vi är alla vuxna människor med många års arbetserfarenhet så 

visst kan vi också ta beslut och bara man går åt samma håll, och det är ju det förhoppningsvis 

våran chef ska hjälpa oss och fånga in oss så vi går mot samma mål. Så det inte blir för spretigt 

(Frida) 
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Martin tyckte att de får vara med och utveckla verksamheten om det är inom de ramar som 

sätts upp. Finansiella frågor, vilka skyldigheter gode männen har eller hur socialsekreterarna 

gör olika bedömningar är något som personalen på boendena inte kan påverka menade 

Martin.  

 

Alla tre respondenter svarade att de har handledning. På handledningen kan de diskutera allt 

från personalgruppsfrågor till hur det ser ut i ungdomsgruppen, diskutera processer eller 

arbetsmetoder. Handledningen är av en utomstående och hur ofta det sker varierar lite mellan 

boendena, från en gång i månaden till var tredje vecka. Martin sa att de jobbar ganska mycket 

utan översikt av chefer och ledning men att de får handledning av en utomstående som är 

väldigt bra.  

 

Både Jonas och Frida upplevde att de har bra stöd från kollegor. Finns det behov av extra 

handledning finns det möjlighet till det också menade Jonas. Frida sa att hon får stöd genom 

att alla står bakom ens beslut, att alla är enade. 

 

Martin upplevde att de fått bra stöd om det hänt något allvarligt och personalen har behövt 

uppsöka företagshälsovård eller behövt prata med en psykolog. Annars upplevde han att 

stödet varit dåligt och att de inte haft en handlingskraftig ledning.  

 

Vi får inte tillräckligt med stöd när det varit krissituationer…senaste året har vi haft fem anlagda 

bränder på boendet..typ tre brända lägenheter..vi krävde att nu måste vi hitta den 

personen..omplacera dom på andra boenden så gör vi en nystart här, men det har vi inte fått något 

som helst gehör för, ja det har varit riktigt tungt, personalgruppen har varit väldigt negativ uppåt 

(Martin) 

 

Både Jonas och Martin svarade att atmosfären på arbetsplatsen svängt. Frida svarade att 

atmosfären blivit bättre sedan de fick en ny chef. Den nya chefen låter dem ta egna beslut och 

ger stöd. Handledning har varit ett sätt att hantera problemen sa Jonas och att de under 

personalmötena en gång i veckan haft ganska mycket tid till eftertanke. Martin berättade att 

det har varit upp och ner när det gäller hur det har sett ut på boendet. Det har varit lugna, 

produktiva, kreativa perioder med mycket glädje och hotfulla perioder med våld och 

förstörelse på boendet. Martin sa att det förut var problem inom personalgruppen men att det 

idag är bättre och att det istället finns ett missnöje uppåt mot ledningen. 
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Vi arbetar ganska mycket för att ha en stark personalgrupp igen och det har gett frukt 

faktiskt…men det är inte positivt uppåt, det är inte okej, personalgruppen är väldigt missnöjda 

över ledningen uppåt..missnöjd med övre chefer och socialförvaltningen (Martin) 

 

Jonas och Frida trivs bra på sitt arbete. Jonas tyckte att det är ett ganska trevligt och 

varierande jobb, han kände att han lär sig någonting varje dag av ungdomarna och att de i 

överlag haft en god stämning i personalgruppen som också gör att det är bra. 

 

Martin sa att arbetet varit stundtals positivt och stundtals jobbigt och att han känner att han 

inte är oersättlig i sin roll. 

 

Det har varit upp och ner det här jobbet, väldigt påfrestande under många perioder…när jag tog 

jobbet så ville jag göra skillnad…idag inser jag att jag är ganska så lättersättlig, jag gör inget 

oumbärligt jobb, jag räddar inte världen, jag räddar knappt någon, många skulle kunna göra det här 

jobbet som jag gör (Martin) 

 

Jonas kände sig rätt nöjd och menade att han har det stöd han behöver. Frida kände sig nöjd, 

tycker de är på väg mot rätt håll, att det är friare och öppnare nu än vad det var under några år 

med den förra chefen. De har fått hjälp och handledningen vid konflikter både med 

ungdomarna och med varandra och hon sa att de kommit närmare varandra.   

 

Det Martin önskade är att de som personal skulle få en större roll i ungdomarnas liv, ett 

förtroende. En tryggare arbetsmiljö är också något han önskade där det är nolltolerans mot 

hot, våld och mordbrand. Han önskade också att alla aktörer skulle vara enade. 

 

Analys 

Yngre boenden 

Respondenterna från de yngre boendena var nöjda med arbetsmetoderna och gav positiva svar 

angående den psykosociala arbetsmiljön. Jayasuria et al. (2012) menar att det finns ett 

samband mellan arbetsklimat och trivsel. Det som går att utläsa från respondenternas svar är 

att de ansåg att atmosfären var god och att de trivdes på jobbet. De upplever att de har 

förtroende för chefen och att de har möjlighet att utveckla verksamheten. En respondent sa att 

det fanns en tolerans mot att göra fel och en öppenhet vilket kännetecknar ett gott 

arbetsklimat enligt Bennich (2012). Respondenterna kände också att de hade bra stöd från 
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både kollegor och chefer. Ledning i arbetet och att ha en stödjande och rådgivande chef är en 

faktor som är sammanlänkat till att behålla personal inom arbetet med vård av barn enligt 

Renner, Porter & Preister (2009). Respondenterna upplevde också att de har inflytande och 

får vara med och utveckla arbetet på boendet. De blir tillfrågade, blir hörda för sina idéer och 

utvecklar tillsammans arbetet samt får handledning, inte bara av chefen utan också av 

kollegor. Här kan kopplingar av respondenterna svar göras till både Karaseks krav/kontroll 

modell samt till Johnsons tredje dimension socialt stöd. Enligt Karasek ska individen ges en 

möjlighet till handlingsfrihet, att själv utforma sina arbetsförhållanden och få möjlighet att 

växa och utvecklas för att detta ska gynna individens psykiska tillstånd och därmed inverka 

positivt på den psykosociala arbetsmiljön. Socialt stöd är enligt Eriksson (1991) en viktig 

komponent som kan utgöra en resurs för individen då det ställs höga krav i arbetet. Eriksson 

(1991) menar att människor behöver både handlingsfrihet (egenkontroll) och socialt stöd för 

att kunna hantera arbetskraven som ställs. Utifrån de svar som respondenterna från de yngre 

boendena gav har de både möjlighet till att utforma sina arbetsförhållanden och utvecklas, de 

har handlingsfrihet eller egenkontroll samt socialt stöd från både chefer och kollegor i sitt 

arbete. Alla dessa komponenter kan sägas påverka deras psykosociala arbetsmiljö i positiv 

riktning.  

 

Kohli & Mitchell (2007) poängterar förtroende i arbetet och menar att det frambringas av att 

personalen känner att de kan göra en insats och hjälpa sina klienter. Även Cahalande & Sites 

(2008) visar att känslan av att göra en insats i det dagliga arbetet och möjligheter till att utföra 

arbetsuppgifterna på ett sätt som gör att ens talanger kommer fram är kopplat till hur nöjd 

individen känner sig med sitt arbete. Alla respondenter från de yngre boendena upplevde att 

deras kompetens tas tillvara och en respondent svarade att hans drivkraft ligger i att han 

känner att han gör en insats och bidrar med någonting i sitt arbete samt att personalen i hans 

boende jobbar i de ansvarsområden som de är bra på. 

 

Äldre boenden 

I de äldre boendena varierade svaren gällande upplevelserna av arbetsmetoder och den  

psykosociala arbetsmiljön. Två respondenter upplevde att arbetsmetoderna är bra. En av dem 

svarade att de försöker stötta varandra inom personalgruppen i arbetet och att de idag jobbar 

någorlunda lika, att de följer regler och rutiner och att ungdomarna känner sig trygga. Den 

andra respondenten upplevde att ungdomarna var nöjda med sättet de jobbade på. Båda 
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respondenter trivdes i sitt arbete. Att det finns ett samband mellan arbetsklimat och trivsel 

som Jayasuriya et al. (2012) menar kan utläsas av en av respondenten som svarade att 

atmosfären svängt men att handledningen som de haft har hjälpt dem att hantera problemet 

och att atmosfären överlag varit bra vilket också gör att han trivs. Den andra respondenten 

uttryckte att atmosfären blivit bättre sedan de fått en ny chef.  Hon menar att det idag finns en 

större frihet under den nya chefen där chefen låter dem ta egna beslut och ger stöd. Här kan 

kopplingar göras till Jayasuriya et al. (2012) som menar att ett positivt arbetsklimat främjar 

utveckling av självbestämmande, till Karaseks krav/ kontroll modell där egenkontroll 

påverkar individens hälsa i positiv riktning samt till Johnsons dimension av socialt stöd som 

tillsammans med egenkontroll styr den psykosociala arbetsmiljön mot en positiv riktning.  

 

Cahalande & Sites (2008) menar att lite frihet att göra egna överväganden samt att bristen på 

att få använda sin kompetens eller sina förmågor i arbetet- vilket också samma respondent 

beskrev att förhållandena var under ledning av den förra chefen- är faktorer som skapar 

missnöje i arbetet. När det gäller utveckling på arbetsplatsen kände en av de två 

respondenterna att han utvecklas i mötet med ungdomarna. Han lär sig längs med vägen, 

personalgruppen delar med sig av sina erfarenheter och lär av varandra och alla som jobbar på 

boendet formar verksamheten och driver den framåt. Detta kan relateras Dickinson & Perry 

(2002) som menar att möjlighet till att utvecklas i sina kunskaper och färdigheter spelar in på 

trivseln samt till Bennich (2012) som menar att ett gott arbetsklimat kännetecknas av att det 

finns möjligheter till lärande i det dagliga arbetet. Den andra respondenten svarade att det inte 

fanns så många utvecklingsmöjligheter, däremot kände hon att hon kunde påverka och 

komma med förslag på personalmötena. Båda upplevde att de har stöd från kollegor vilket 

enligt Eriksson (1991) kan utgöra en resurs när det gäller att möta krav i arbetet. Det kan 

sägas att båda respondenter upplevde att de hade både egenkontroll samt stöd i sitt arbete 

vilket enligt Johnsons teori påverkar individens hälsa i positiv riktning. 

  

Det var en respondent som var skeptisk till arbetsmetoderna. Respondenten som var skeptisk 

hade också synpunkter på hur han skulle önska att det såg ut. Han önskade att alla aktörer som 

jobbar med barnen skulle vara enade samt att de skulle fokusera på att skapa en relation med 

ungdomarna där det finns förtroende. Här kan kopplingar återigen göras till både Kohli (2005) 

& Katz & Hetherington (2006) som poängterar relationer och förtroende och att det kan 

främja engagemang i vårdarbetet samt påverka hur väl man lyckas i arbetet och i samarbetet 
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med andra aktörer. Samma respondent önskade även en tryggare arbetsmiljö utan hot, våld 

och mordbrand. 

 

Samma respondent svarade att de jobbar ganska mycket utan översikt av chefer och ledning, 

att stödet från cheferna varit dåligt vid krissituationer och att det finns ett missnöje i 

personalgruppen mot ledningen. Han önskade en handlingskraftig ledning som lyssnar och 

uppmärksammar de anställdas behov samt vikten av att ha handledning för att kunnas lyckas 

med att tillämpa metoderna i arbetet med ungdomarna. Här kan kopplingar göras till Renner, 

Porter & Preister (2009) och Dickinson & Perry (2002) som alla talar om ledningens roll på 

arbetsplatsen där en stödjande chef är viktigt. Bristen på socialt stöd kan även enligt Johnson 

tillsammans med låg egenkontroll och höga krav utgöra en stor hälsorisk för individerna.  

 

När det gäller hur arbetsklimat och trivsel hänger ihop enligt Jayasuriya et al. (2012) uttryckte 

respondenten att atmosfären svängt och att boendet stundtals haft positiva perioder och 

stundtals negativa med hot, våld och förstörelse. Inför frågan hur han trivs på arbetsplatsen 

uttryckte han att det varit väldigt påfrestande under många perioder, att han när han tog jobbet 

ville göra skillnad men att han idag känner att han är lättersättlig och inte gör ett oumbärligt 

jobb. När det gällde möjligheter till utveckling svarade respondenten att det inte fanns någon 

möjlighet till utveckling och att möjlighet till att utveckla arbetet på boendet fanns om det var 

inom de ramar som sätts upp av ledningen. Här kan kopplingar göras till Dickinson & Perry 

(2002) samt Cahalande & Sites (2008) som menar att känslan av att göra en insats och 

skillnad för en klients liv samt möjligheten till att utvecklas i sina kunskaper och färdigheter 

inverkan på trivseln på arbetsplatsen. Utifrån de svar som respondenten gav har han en viss 

egenkontroll om det är inom vissa beslutsramar som sätts upp av ledningen, annars har han 

lite möjlighet att utvecklas och ringa socialt stöd från chefer. Dessa komponenter kan sägas 

påverka hans psykosociala arbetsmiljö i negativ riktning. Däremot kan det utläsas att han 

upplever att stödet inom personalgruppen förbättrats vilket kan sägas påverka hans 

psykosociala arbetsmiljö mot en positiv riktning. 

 

Diskussion 

Det som kommit fram i studien är hur sex olika boenden runt om i Sverige arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn samt hur de upplever arbetsmetoderna och den psykosociala 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. Arbetsmetoderna varierade mellan boendena inom grupperna 
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yngre och äldre boenden. Hur långt boendena kommit i att utveckla arbetsmetoder verkade 

alltså inte bero så mycket på om boendet varit i verksamhet i ett och ett halvt år eller över fem 

år utan av andra faktorer. Vilka dessa faktorer är återstå att studera men det kan diskuteras om 

dessa kan ha och göra med till exempel ledarskap, arbetets organisering eller hur samverkan 

fungerar mellan olika aktörer som socialtjänsten, skola, god man, myndigheter och 

boendepersonalen. Det som däremot går att utläsa från respondenterna svar är att boenden i 

början kan uppleva problem kring att komma fram till gemensamma arbetsmetoder och att 

utveckling av arbetsmetoder är en process som tar tid.  

 

Resultaten i denna studie visar att de yngre boendena var alltjämt nöjda med arbetsmetoder 

och gav positiva svar angående den psykosociala arbetsmiljön. I de äldre boendena varierade 

svaren gällande upplevelserna av arbetsmetoder och den psykosociala arbetsmiljön där 

problem kring arbetsmetoder och den psykosociala arbetsmiljön hittas för ett av boendena. 

Utifrån detta resultat kan det diskuteras om problem kring arbetsmetoder och psykosocial 

arbetsmiljö på något sätt hänger ihop. Glisson & Hemmelgarn (1998) menar att den 

psykosociala arbetsmiljön spelar en signifikant positiv roll för hur resultatet i omvårdnaden av 

barnen blir och Leeson (2010) menar att de känslomässiga behoven hos socialarbetaren är en 

viktig faktor som spelar in på hur effektiva relationer skapas till barnen.  Utifrån detta kan det 

diskuteras om satsningar på boenden för ensamkommande flyktingbarn ska fokusera på den 

psykosociala arbetsmiljön i första hand och faktorer som bland annat en trygg arbetsplats, en 

god atmosfär, ge boendepersonalen handlingsfrihet och socialt stöd, ge möjligheter att 

påverka sin arbetssituation och utnyttja sina kunskaper, ge möjligheter till att växa och 

utvecklas, samt ta de känslomässiga behoven hos boendepersonalen i beaktning för att även 

vården till barnen ska bli det bästa möjliga. Framtida studier skulle kunna inrikta sig på om 

satsningar på den psykosociala arbetsmiljön påverkar kvalitén på vården dvs. om vidare 

satsningar i psykosocial arbetsmiljö leder till en organisation som är gynnsam för utveckling 

av goda praktiker och arbetsmetoder. Det som inte undersöktes i denna studie var hur 

respondenterna upplevde arbetskraven utifrån Karaseks krav/ kontroll modell. Detta är något 

som vidare studier kan fokusera på när det gäller den psykosociala arbetsmiljön för boenden 

för ensamkommande flyktingbarn.  
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Metoddiskussion 

Majoriteten av svaren i studien var positiva gällande upplevelser av både arbetsmetoder och 

den psykosociala arbetsmiljön. En faktor som kan ha påverkat svaren i positiv riktning kan 

vara urvalsmetoden. I och med att kontakt skapades med platschefen för boendet som i sin tur 

tog vidare ärendet till sin personal kan detta ha inverkat på vilka individer som valde att ställa 

upp i intervju. Det kan också ha varit så att de platschefer som själv hade positiva upplevelser 

av boendets arbete och arbetsförhållanden tog ärendet vidare till boendepersonalen i större 

utsträckning än de platschefer som inte hade lika positiva upplevelser. Det visade sig i studien 

att några respondenter genomförde intervjun från boendena under arbetstid vilket kan ha 

påverkat svaren till en positiv riktning. De kanske inte kände sig bekväma att ge negativa svar 

på frågor gällande arbetsmetoder och den psykosociala arbetsmiljön. Avsikten i denna studie 

var att få tag på respondenter genom att få kontaktuppgifter till boendepersonalen från ett 

högre led i ledningen till exempel via chefen för socialtjänsten på kommunerna. Då vissa 

socialtjänstchefer uttryckte att de inte var berättigade till att utge namn eller kontaktnummer 

på dem som jobbade på boendet eller inte hade vetskap om boendepersonalen då 

boendeverksamheten i vissa fall bedrevs genom privata aktörer, fick platscheferna på boendet 

kontaktas. Vid fortsatta studier där tidsaspekten är längre kan en mer varierad urvalsgrupp fås 

genom att kontakt med urvalet sker genom andra sätt än via platschefen på boendena.  I 

framtida studier bör respondenterna kontaktas på, samt intervjuerna genomföras på ett sätt att 

risken för att deras svar påverkas av yttre faktorer minimeras. 

 

Svaren från boendena varierade och det gick inte att urskilja några mönster i de yngre 

boendena jämfört med de äldre boendena. Det kan därför diskuteras om intervjuantalet borde 

ha varit högre än sex men på grund av tidsaspekten fanns det inte tillräcklig tid till att få tag 

på fler respondenter. Vid fortsatta studier i ämnet bör dock intervjuantalet öka för att kunna 

uttala sig om skillnader mellan yngre och äldre boenden. Resultatet visade även att det inte 

behövde finnas stora skillnader gällande arbetsmetoder mellan boenden som varit i drift i ett 

och ett halvt år och fem år men att det däremot fanns en skillnad mellan det boendet som varit 

i verksamhet i tio år jämfört med de andra boendena. Det går att diskutera om skillnaderna 

kanske varit mer markanta mellan de yngre och de äldre boendena om verksamhetslängden 

för de yngre boendena valts till ett och ett halvt år och tio år för de äldre boendena. En annan 

aspekt som kom fram i studien var att även om vissa boenden varit öppna sedan 2006 kan 

verksamheten ha varit i gång under en betydligt längre tid men under ledning av 
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Migrationsverket.  Det var år 2006 som kommunerna tog över ansvaret från Migrationsverket. 

I denna studie är det ett boende som omfattas av detta och det är det boendet som varit i 

verksamhet i tio år. Denna aspekt kan påverka hur mycket boendet jobbat med arbetsmetoder 

och den psykosociala arbetsmiljön.  

 

Slutligen kan det sägas att majoriteten av svaren i studien indikerar på positiva upplevelser 

kring arbetsmetoder och psykosocial arbetsmiljö förutom för ett boende. Svaren i studien 

varierar så pass mycket att slutsatser gällande skillnader i arbetsmetoder och psykosocial 

arbetsmiljö yngre och äldre boenden emellan inte kan göras. Genom att utöka urvalet av 

respondenter samt ändra i urvalsmetoden skulle sådana slutsatser eventuellt kunna dras. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning: 

-presentation av mig och studien 

-syftet med intervjun 

-etiska utgångspunkter 

 

Tema: Verksamheten 

1. Hur länge har du jobbat i boendet? 

2. Hur länge har verksamheten varit igång? 

3. Vilken typ av verksamhet är det? (Asyl & PUT eller någon annan form?) 

4. Vilken inriktning har boendet? (t.ex. flickor/ pojkar/ ålder) 

5. Hur många platser har ni? 

6. Hur är verksamheten uppbyggd? (hur barnen placeras) 

Tema: Arbetet på boendet 

7. Berätta om det dagliga arbetet på boendet? 

8. Hur skulle du beskriva ert uppdrag på boendet? 

9. Vad anser du är målet eller syftet med ert arbete? 

10.  Hur arbetar ni konkret (arbetsmetoder) för att nå målet och syftet med ert arbete?  

11. Har ni några handlingsplaner eller riktlinjer som ni ska följa? 

12. Är det några speciella arbetsmetoder som ni utarbetat? 

13. Hur ser du på arbetsmetoderna? (om bra- vad är bra, varför?) (Om dåligt, vad är dåligt, 

varför?) 

14. Skiljer sig arbetsmetoderna åt mellan arbetet med asylsökande barn och barn med 

uppehållstillstånd? (om ja, hur?, om nej- varför inte?) 

15. Hur skulle du önska att arbetet såg ut på boendet? 

Tema: Psykosocial arbetsmiljö 

16. Hur ser personalsammansättningen ut? (kön, ålder, etnicitet, utbildning/bakgrund hos 

boendehandläggarna) 

17. Vilka behov har du som arbetar på boendet i den dagliga verksamheten? 

18. Upplever du att du får dina behov uppmärksammade? (ja, på vilket sätt, om nej, varför 

inte?) 

19. Upplever du att du får handledning i ditt arbete? (ja- på vilket sätt, nej- varför inte) 
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20. Upplever du att du får stöd i ditt arbete? (om nån svårighet i arbetet och du behöver 

stöd) 

21. Hur upplever du atmosfären på boendet i personalgruppen men också mellan personal 

och cheferna? 

22. Upplever du att du får utvecklas på arbetsplatsen? (om ja, på vilket sätt, om nej- varför 

inte?) 

23. Upplever du att din kompetens tas till vara på bästa sätt? (ja, på vilket sätt, om nej- 

varför inte det?) 

24. Får du ta del i att utveckla arbetet i boendet? (ja, på vilket sätt, om nej, varför inte 

det?) 

25. Hur trivs du i ditt arbete? (om bra, vad är bra och varför?) (om dåligt, vad är dåligt och 

varför?)  

26. Finns det nånting som du skulle önska där i utvecklingen för dig som anställd då, 

arbetsförhållanden osv? 

27. Finns det nånting som du skulle önska där i utvecklingen för dig som anställd av 

arbetsmiljön? 
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Bilaga 2 

E-mail till platschefer 

Tack för samtalet. Som sagt så heter jag Annelie Uusitalo och läser personalvetarprogrammet 

på Umeå universitet. 

Jag skriver min c uppsats om personalens upplevelser om sitt dagliga arbete vid boenden för 

ensamkommande flyktingbarn. Jag kommer att intervjua personal från olika boenden runt om 

i landet för att se om arbetsmetoder och arbetsförhållanden skiljer sig åt eller om det finns 

gemensamma nämnare. 

  

De som är intresserade av att bli intervjuade får gärna kontakta mig snarast då jag enligt 

tidsplanen måste genomföra mina intervjuer under denna och nästa vecka (fram till den… 

april). Vid kontakt diskuterar vi intervjun och när det skulle passa sig att genomföra intervjun. 

Jag kommer då också att informera vad min uppsats kommer att handla om och vilka teman 

jag kommer att fråga kring. 

Mina kontaktuppgifter: …… 

 Intervjun kommer att ske via telefon och ta max 1 timme. 

 Jag kommer att fråga frågor som berör den dagliga verksamheten på boendet och 

arbetsförhållanden. 

 Det ska vara boendepersonal som jobbar nära barnen i den dagliga verksamheten (inte 

chefer) och de ska ha jobbat minst 1 år vid boendet för att de ska vara bekanta med 

arbetet. 

 Jag arbetar utifrån de fyra etik kraven; samtyckes- nyttjande- konfidentialitet- och 

informationskravet. Jag kommer inte att namnge intervjupersonen i uppsatsen, inte 

namnge kommunen eller länet där personen arbetar. Uppsatsen skrivs till universitet. 

Tack för hjälpen och hoppas på visat intresse 

Mvh/ Annelie Uusitalo 

Personalvetarstudent (Personalvetarprogrammet) 

Umeå universitet 

 


