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Sammanfattning 

 

Antalet ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar (EKBU) i Sverige har ökat markant sedan 

2013. Under 2015 beräknas 7800 stycken barn och ungdomar komma till Sverige som flyktingar. 

Riksdagen och regeringen sammanställer så kallade regleringsbrev där instruktioner kring hur 

flyktingmottagandet framgår. Varje kommun får dessa, vilket styr hur Migrationsverket ska 

arbeta och ta emot flyktingar. I och med det ökade antalet EKBU kan ett markant ökat 

mottagande ske för kommunala HVB-hem, vilket kan resultera i en utmaning för 

boendepersonalen. Syftet med denna studie är att undersöka, med organisationen som 

utgångspunkt, huruvida beslutet om det ökade mottagningsantalet av EKBU upplevs av 

boendepersonalen påverka arbetsförhållandena på ett HVB-hem i en berörd kommun, samt hur 

boendepersonalen hanterar de eventuellt förändrade arbetsförhållandena. De teoretiska ramarna i 

studien bygger på teorier om organisation och Coping. Den metodologiska metoden under 

forsknings har varit kvalitativ. Semi-strukturerade enskilda intervjuer och en fokusgrupp 

genomfördes med den berörda arbetsgruppen. Vår slutsats är att boendepersonalen upplevde att 

deras arbetsförhållanden hade påverkats på grund av bristande information och instruktioner från 

ledningen samt att de saknade en känsla av delaktighet och möjlighet till att kunna påverka 

förändringarna på HVB-hemmet. Boendepersonalen uttryckte hur de försökt få fram sina åsikter, 

men också att en känsla av minskad lust och hopplöshet uppstod. 
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Definitioner 

Ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar - EKBU 

 

Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar är enligt 1§ femte stycket i Lag (1994:137) om 

mottagande av asylsökande ett barn under 18 år som vid ankomst i mottagarlandet saknar sina 

föräldrar/annan vårdnadshavare (Munck, 2013). 

Hem för Vård och Boende - HVB 

 

Enligt 3 kap. 1 § socialtjänstförordningen är ett HVB-hem ett hem inom socialtjänsten som 

tillhandahåller vård eller behandling i förening med ett boende. Med vård på ett HVB-hem avses 

enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdnad, stöd eller fostran. Vården vid 

ett HVB-hem ska vara anpassad till den enskildes behov och förutsättningar. Den ska också 

upplevas som meningsfull och bygga på förtroende och samarbete med den enskilde. Vidare ska 

den enskildes integritet respekteras. Ett HVB-hem ska vara bemannat med personal dygnet runt 

om de boende är under 18 år (Socialstyrelsen, 2015). 

Permanent uppehållstillstånd - PUT 

 

Enligt Utlänningslag (2005:716) innebär permanent uppehållstillstånd att personen har fått 

tillåtelse att stanna i landet. Alla flyktingar har rätt att ansöka om PUT, därefter gör 

migrationsverket en utredning på personen och tar ett beslut om personen får detta eller om 

ansökan avslås. Avslag kan ske och personen kan överklaga innan denne/denna skickas ut ur 

landet. Vid erhållen PUT ska detta gälla i minst tre år (Munck, 2013). 

Arbetsförhållanden 

 

Med arbetsförhållanden menar vi den fysiska miljön vilket är arbetslokalerna samt den 

psykosociala miljön vilket innefattar samspelet med de andra på arbetsplatsen, i detta fall övriga 

kollegor, chefer och ungdomar. 

Dubbelbeläggning 

 

Med dubbelbeläggning menas att ungdomarna på HVB-hemmet, som tidigare fått och haft egna 

rum, nu får bo två och två i rummen. 

Ledningen 

 

Ledningen inkluderar de som implementerar besluten rörande organisationen, dvs. enhetschefer 

samt verksamhetschefer. Även de i regionrådet, kommunchefsgruppen och kanslichefen räknas 

till ledningen då de i större utsträckning kan påverka ett beslut. 
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1. Inledning 
  
“Migrations- och asylpolitik är till sin natur gränsöverskridande. Människor rör sig mellan olika 

länder i världen. En del tvingas fly undan förföljelse men de flesta flyttar av andra skäl. Det kan 

handla om att bilda familj, arbeta eller studera i ett annat land. Migration har ofta stor betydelse 

för utvecklingen i såväl ursprungsländer som mottagarländer” 

Migrationsverket, 2014a 

  
Fler människor i världen tvingas varje år att fly från sina hemländer. De flyr från krig, våld, 

förföljelse, naturkatastrofer och svält. Många söker en chans att få starta ett nytt liv, arbeta eller 

studera. År 2014 var det 650 000 emigrerande människor som sökte sig till EU, varav 81 000 

sökte sig till Sverige (Migrationsverket, 2015). Varje år kommer även ett stort antal barn och 

ungdomar, utan att ha föräldrar eller vårdnadshavare vid sin sida, för att ansöka om asyl. Antalet 

ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar (EKBU) i Sverige ökade markant från 3852 barn 

år 2013 till 7049 barn år 2014. I år, 2015, beräknas 7800 barn komma till Sverige som flyktingar 

då antalet flyktingkatastrofer har ökat och fler människor lämnar de drabbade länderna, vilka 

främst ligger i Mellanöstern och Afrika (Migrationsverket 2015). Dessa barn fördelas sedan 

mellan Sveriges kommuner med överenskommelser kring mottagandet av EKBU. På grund av 

det ökade antalet EKBU som kommit till Sverige under 2014 och början av 2015 påverkas vissa 

kommuner och HVB-hem då det ökade antalet blir en utmaning för boendepersonalen att hantera 

(Umeå kommun, 2014). 

  
Det är många olika aktörer som kan vara inblandade i sådana beslut. Kommunala, statliga och 

ideella myndigheter och verksamheter som alla har olika mycket resurser, viljor, åsikter och 

makt. Migrationsverket, kommuner, landsting och länsstyrelser är bara några av de inblandade 

aktörer när det kommer till mottagandet och hanteringen av EKBU. Wolvén (2000) beskriver hur 

organisationer består av olika, politiska arenor där intressen ställs emot varandra. 

Sammanslutningen avgörs från hur konflikter uppstår och blir lösta, hur resurser fördelas samt 

vilka som framgår ha den största makten. Samtidigt behöver individen organisationen och 

organisationen behöver individen, och ett utbyte med balans emellan dem båda bör finnas 

(Wolvén, 2000). 

  

Enligt Johansson (2007) kan en konflikt uppstå då personal ska kunna utföra sina arbetsuppgifter 

genom tillämpning av regler enligt organisationens krav och mål samtidigt som bemötandet 

gentemot klienterna ska vara professionellt. Det finns en utmaning i att på en arbetsplats både 

kunna utföra sina arbetsuppgifter och samtidigt upprätthålla ett professionellt bemötande mot 

sina medarbetare och brukare i en verksamhet i förändring. Coping beskrivs som ett verktyg som 

kan användas för att hantera olika påfrestande situationer och utmaningar som kan uppstå i 

vardagen (Lazarus & Folkman, 1984). 
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Vi gjorde båda vår verksamhetsförlagda utbildning inom organisationer för socialt arbete och 

därmed fick vi känna på hur det kan fungera i processen från att ett beslut tas i ledningen till att 

det implementeras i verksamheten. Att se hur dessa implementerade beslut kan påverka en 

arbetsgrupp i både mentalitet och arbetsuppgifter fann vi intressant och gjorde att vi ville 

fördjupa oss i ämnet. Samtidigt var vi intresserade av EKBU och hade hört att det nya 

fördelningstalet hade ökat markant, vilket väckte ett intresse för att vända oss till ett kommunalt 

HVB-hem för EKBU inför studien. Detta gav oss möjligheten att kombinera organisationsteori 

och EKBU, vilket är svårt att hitta tidigare studier inom. Därav fann vi även området relevant för 

socialt arbete då det inte fanns tidigare studier i ämnet vilket kan göra studien och dess resultat 

värdefullt. Vi vill ge en inblick i hur boendepersonalen kan uppleva situationen efter det nya 

fördelningstalet, hur de kan uppleva organisationens ledning samt deras besluttagande i frågan 

och hur boendepersonalen kan hantera situationen. Denna undersökning kan vara givande för 

andra verksamheter, ledningsgrupper, socialarbetare samt andra studenter då den ger en inblick i 

hur implementering av ett beslut kan upplevas. I dagsläget finns det inte tidigare forskning på 

området i stor utsträckning. Studien kan även väcka ett intresse för fortsatt forskning. 

1.1 Problemformulering 

  
Av Migrationsverkets prognos till regeringen, från den 3 februari 2015, framgår bland annat att 

cirka 7 800 stycken EKBU beräknas komma att söka asyl i Sverige under 2015 

(Migrationsverket, 2014). För att göra en jämn fördelning mellan kommunerna och deras 

mottagande av EKBU har Migrationsverket tagit fram en modell som bland annat baseras på 

folkmängd. För att verksamheten vi undersöker i den aktuella kommunen ska komma upp i 

fördelningstalet i förhållande till folkmängd ska den numera kunna ta emot fler än tre gånger så 

många asylsökande barn och ungdomar jämfört med tidigare år. Kommunstyrelsens vice 

ordförande uttrycker att fördelningen är naturlig men att ökningen kommer att bli en utmaning på 

många plan för de aktuella verksamheterna inom EKBU. Det kommer bland annat krävas fler 

HVB-hem för de asylsökande barnen- och ungdomarna, bli en högre beläggning på de nuvarande 

hemmen och det kommer att behöva rekryteras fler än 20 nya medarbetare till de nya boendena. 

Detta kan eventuellt, med en organisationsteoretisk synvinkel, medföra olika utmaningar och 

förändringar inom verksamheterna. 

1.2 Syfte 

  
Syftet med denna studie är att undersöka, med organisationen som utgångspunkt, huruvida 

beslutet om det ökade mottagningsantalet av EKBU upplevs av boendepersonalen påverka 

arbetsförhållandena på ett HVB-hem i en berörd kommun, samt hur boendepersonalen hanterar 

de eventuellt förändrade arbetsförhållandena. 
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1.3 Frågeställningar 

● Upplever respondenterna att arbetsförhållandena har påverkats av beslutet om det ökade 

mottagningsantalet av EKBU? 

● Hur hanterar respondenterna de eventuellt förändrade arbetsförhållandena? 

1.4 Avgränsningar 

  
Studien görs endast på ett berört HVB-hem då en arbetsgrupps upplevelser efterfrågas. Då fokus 

i uppsatsen ligger på boendepersonalens upplevelse tillfrågas inte ungdomarna på HVB-hemmet. 

Ledningens åsikter kommer inte heller att efterfrågas på grund av en begränsad tidsram. 

1.5 Disposition av uppsats 

  
Kapitlet 1 i uppsatsen består av inledning, problemformulering, syfte, frågeställningar, 

avgränsningar och disposition av uppsats. I kapitel 2 finns en bakgrund angående mottagandet 

av EKBU, ansvarsfördelningen mellan myndigheterna i Sverige samt information om 

regleringsbrevet. I kapitel 3 redovisas de teoretiska perspektiv vi har valt att utgå ifrån i 

analysen. Det finns även en operationalisering och en teorireflektion som beskriver hur vi använt 

oss av teorierna samt varför vi valt just dem. Detta följs av kapitel 4 där två artiklar utgör 

tidigare forskning. Kapitel 5 redovisar den använda metoden, datainsamling, litteraturinsamling, 

urval, bortfall, analysmetod, de etiska övervägandena, validitet, reliabilitet och generalisering. 

Efter detta har vi även en metodreflektion. Kapitel 6 består av vår empiri uppdelad i sju stycken 

kategorier, vilket följs av kapitel 7 och vår analys kopplad till tidigare forskning samt teorier. 

Här besvarar vi även vårt syfte, frågeställningarna och presenterar vår slutsats. I kapitel 8 har vi 

en diskussionsdel där vi diskuterar vår uppsats och ger förslag till fortsatt forskning. Sist följer 

kapitel 9 med ansvarsfördelning. 
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2. Bakgrund 
  
Följande avsnitt avser att ge en beskrivning av den politik som styrt mottagandet av EKBU i 

Sverige samt de involverade myndigheternas olika ansvarsområden. 

  
Det övergripande målet för svensk migrations- och asylpolitik är enligt regeringen att:  

”säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som inom ramen för den reglerade 

invandringen värnar asylrätten, underlättar rörlighet över gränser, främjar behovsstyrd 

arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar 

det europeiska och internationella samarbetet”(Regeringen, 2012). År 2006 trädde bestämmelser 

i kraft kring hur mottagandet av EKBU skulle ske genom ett renodlande av myndigheternas, 

statens och kommunernas ansvarsområden. Detta på grund av det ständigt ökande antalet EKBU 

som kom till Sverige och därmed det behov av ett effektivare system för att hantera mängden 

barn. Innan 2006 fanns inget tydligt regelverk om asylsökande EKBU utan det var 

Socialtjänstlagens allmänna bestämmelser om barn som också inkluderade dessa. De nya 

bestämmelserna innebar att kommuner och myndigheter började förhandla med varandra för att 

på så sätt skapa överenskommelser kring vem som skulle göra vad, när och på vilket sätt för att 

EKBU ska behandlas på samma sätt som barn bofasta i Sverige. Det sker en ständig samverkan 

mellan myndigheterna för att flyktingmottagandet ska fungera på bästa möjliga sätt. Det finns 

dock problem i denna process då många aktörer upplever att de inte har möjlighet att genomföra 

de uppgifter som de ska på grund av fler och fler flyktingar i kombination med för få resurser. I 

den statliga utredningen Asylsökande ensamkommande barn. En översyn av mottagandet, 

(Erikssons, Ghazinours, Hanbergers m.fl. 2012) framgår det att det finns en brist på resurser samt 

politisk förankring och en rädsla för ökad anknytningsinvandring. Det framgick även att 

kommunerna önskade en tydligare lagstiftning och regelverk, bättre dialog med politiker på 

nationell nivå, fler kompetensutvecklingsinsatser, bättre information från Migrationsverket och 

ett smidigare ersättningssystem. Det finns olika behov, viljor och åsikter kring mottagandet av 

EKBU i olika myndigheter, statliga som kommunala vilket också kan påverka hur mottagandet 

går till. 

2.1 Ansvarsfördelning mellan myndigheterna 

  
Kommun 

 

En kommun kan till en början vara en ankomstkommun. Detta innebär att den kommun där 

barnet först ger sig till känna hos en myndighet, så som hos polisen, Migrationsverket eller 

Socialtjänsten, ansvarar för att erbjuda ett tillfälligt boende tills Migrationsverket beslutar om en 

anvisning. Ankomstkommunen ansvarar även för att utreda barnets behov av bistånd, skydd och 

stöd fram tills anvisningen sker. Migrationsverket anvisar barnet till en kommun med en 

överenskommelse om mottagande av asylsökande EKBU, alternativt till en kommun där barnet 

har en anknytning. Den kommun barnet anvisas till blir nu vistelsekommun och ansvarar för att 
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denne/denna får den hjälp och det stöd som föreskrivs i socialtjänstlagen (SoL). Exempelvis ska 

vistelsekommunen utreda barnets behov av insatser, placera denne/denna i ett lämpligt boende, 

utse en god man och se till att barnet får skolgång. Socialnämnden ansvarar för själva 

utredningen samt boendeplaceringen. Barnet har rätt till skola under asylprocessen men har inte 

skolplikt. Om barnet får PUT ansvarar vistelsekommunen för fortsatta insatser tills denne/denna 

har integrerats i samhället och barnet har nu skolplikt. Migrationsverket ska under tiden som 

asylprocessen sker även ansvara för att utreda om familjemedlemmar till barnet finns i landet. 

Vid PUT är det socialnämnden som ansvarar för att hitta dessa (Migrationsverket m.fl., 2013). 

 

Länsstyrelsen 

 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som ska ansvara för att det finns beredskap och kapacitet 

för att ta emot EKBU som har fått PUT. Det är länsstyrelsen som förhandlar med kommunerna 

om mottagandet av barnen samt ser över tillgången av platser. Länsstyrelsen samordnar även 

insatserna inom kommunerna genom samarbete myndigheter och organisationer emellan. Detta 

för att etableringen av nyanlända ska vara effektiv, samtidigt som det tas hänsyn till barnets 

bästa. Länsstyrelsen granskar överförmyndarna i kommunerna och ser därav över arbetet med 

godmanskap för EKBU (Migrationsverket m.fl., 2013). 

 

Landstingen 

 

Landstingen är regionala självstyrande enheter som även kallas för “sekundärkommuner” vilkas 

huvudsakliga ansvar är hälso- och sjukvård. Landstinget ansvarar för barnens rätt till hälso- tand- 

och sjukvård likvärdig som för andra barn i det svenska samhället. Det ska finnas möjlighet för 

både psykisk och fysisk vård. Om barnet fyller 18 år och fortfarande är asylsökande ansvarar 

Landstinget för fortsatt erbjuden vård (Migrationsverket m.fl., 2013). 

 

Socialstyrelsen  

 

Socialstyrelsen svarar under Socialdepartementet som statlig förvaltningsmyndighet. De har som 

uppdrag att verka för god hälsa, omsorg, vård och social välfärd för hela befolkningen. Detta 

genom att följa upp, analysera, granska och utvärdera utvecklingen inom vård och omsorg. 

Socialstyrelsen sätter även riktlinjer, rekommendationer som ger vägledning för hur man ska 

arbeta. De kan även utfärda föreskrifter och allmänna råd. Då EKBU oftast omfattas av samma 

lagar och regler som andra barn i vård och omsorg är Socialstyrelsens olika publikationer och 

bestämmelser i de flesta avseenden tillämpliga även för mottagandet av EKBU. Kommuner och 

Landsting behöver inte tillstånd för att bedriva en sådan verksamhet men de är skyldiga att 

anmäla sig till Socialstyrelsen för att registreras (Migrationsverket m.fl., 2013).  
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Migrationsverket 

 

Migrationsverket är en statlig verksamhet vilkens uppdrag utgår från folket genom riksdagen och 

regeringens folkvalda politiker. Utgångspunkten är de mål som politikerna satt upp för 

migrationspolitiken och det är Migrationsverkets uppgift att nå de mål som sätts upp 

(Migrationsverket.se, 2015). Migrationsverket ska ta emot och pröva asylansökningarna, se till 

att barnen får ett offentligt biträde, bedöma ålder, efterforska eventuella vårdnadshavare i landet, 

handlägga ekonomiska bistånd till barnet och ordna hemresa för de barn som inte beviljas PUT. 

Migrationsverket ska även ställa prognoser och planera inför behovet av mottagarplatser för 

EKBU. De tecknar en överenskommelse med kommunerna om mottagandet av EKBU, utser 

anvisningskommun, fattar beslut om statliga ersättningar till kommunerna samt lämnar uppgifter 

om barnet till berörda Landsting då hälsoundersökning ska ske (Migrationsverket m.fl., 2013). 

2.2 Regleringsbrev 

  
Varje år ger riksdagen och regeringen uppdrag till Migrationsverket i Sverige om hur 

flyktingmottagandet ska ske. Dessa uppdrag ges via regleringsbrev och instruktioner, vilka 

regleras av lagar och förordningar gällande invandring. Det finns även regleringsbrev för 

kommunerna, vilka reglerar antalet flyktingar kommunerna tar emot (Migrationsverket, 2015).  

Regleringsbrevet är det dokument som styr hur migrationsverkets arbete ska se ut och på vilket 

sätt det ska genomföras. Budget, mål och krav på bland annat service, samarbete med andra 

myndigheter, kostnadseffektivt arbete och utveckling är också delar som står beskrivna i 

regleringsbrevet. 

3. Teoretiska perspektiv 
  
I detta avsnitt presenteras och redogörs för de teoretiska perspektiv vi ämnar använda i analysen 

av vårt empiriska material. Med ett övergripande Organisationsteoretiskt perspektiv kommer vi 

att bygga våra analytiska resonemang på teorier om Gräsrotsbyråkrati, mänskliga resurser och 

politiken inom organisationer. Dessa teorier kompletterar varandra i förståelsen av hur 

organisationer kan fungera då olika grupper inom dessa möts. Som ett ytterligare komplement till 

dessa teorier använde vi oss av Copingteorin för att med hjälp av den förklara hur personalen 

hanterade situationen. 

3.1 Organisationsteori 

  
Organisationsteori handlar om organisationer av olika slag och innefattar många olika aspekter 

så som ledarskap, strukturer, målsättningar, makt, politik, hierarkier och kulturer och hur de 

samverkar och påverkar varandra och människorna i en organisation (Wolvén, 2000). 

Organisationsteori är en bred teoribildning där många olika teorier ingår, i denna uppsats ligger 
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fokus på tre stycken: Gräsrotsbyrokrati, Det politiska perspektivet och Human Resourse-

perspektivet. (Johansson, 2007). 

 

Gräsrotsbyråkrati 

 

Gräsrotsbyråkrati kännetecknas som beslutsbefogenhet i kombination med att direkt möta 

klienterna (Lipsky, 1980). Att de dels har en direktkontakt med medborgarna i sitt dagliga arbete 

och även har en stor handlingsfrihet i sitt utförande av sina arbetsuppgifter innebär en konflikt i 

arbetet genom att både kunna tillämpa tydliga och raka regler enligt organisationens krav och 

mål medan att samtidigt se till och möta individens behov och önskemål (Johansson, 2007). 

Lipsky (1980) menar även att gräsrotsbyråkrater tas för givet att utföra de uppgifter som bestäms 

högre upp i organisationens hierarki. Dessa uppgifter utförs dock beroende på hur 

kommunikationen har sett ut mellan ledningen och gräsrotsbyråkraterna och om organisationens 

mål är det samma som arbetarnas mål. När missnöje uppstår bland arbetarna på en arbetsplats 

svarar ofta arbetaren med att sträva emot organisationens mål och strategier. Detta är en stor 

utmaning för de som styr i organisationen att både kunna tillgodose både personliga, materiella 

och psykologiska behov i personalen samtidigt som det är viktigt för organisationens hållbarhet 

och funktionalitet.  

 

Det politiska perspektivet 

 

I detta perspektiv friläggs de underliggande politiska krafter som kan skapa konflikter, maktspel 

och oordning i organisationen. Organisationen ses som levande och består av olika, politiska 

arenor där enskilda intressen som ställs emot varandra. Även om de har olika åsikter, värderingar 

och intressen finns samtidigt ett beroendeförhållande mellan de olika grupperna då de behöver 

varandra. Meningsskiljaktigheterna som finns mellan individer och grupper studeras för att 

kunna urskilja vilka sammanslutningar som skapas för att stärka olika intressen. Man vill även se 

hur (oftast knappa) resurser fördelas inom organisationen, hur konflikterna uppstår, hur de blir 

lösta och vilka som har den största makten. Därav ligger stor fokus på beslutsprocesserna, 

köpslåendet och förhandlingarna (Bolman & Deal, 2012). 

 

Human Resourse-perspektivet 

 

Det som betonas i detta perspektiv är samspelet mellan individen och organisationen. 

Organisationen ska finnas till för individers behov, även om de två parterna behöver varandra. 

Individer behöver arbetstillfällen, karriärmöjlighet och lön, medan organisationen behöver 

energi, idéer och förmågan från individer. Om ett utbyte inte fungerar drabbas båda parterna, 

istället för att gynnas av varandra kan t.ex. parterna utnyttjas. Optimalt är om individerna 

upplever arbetet som utvecklande och meningsfullt, samt om organisationen får den begåvning, 

motivation och viljekraft som individerna kan ge (Wolvén, 2000). Bolman och Deal (2012) 
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menar att organisationen ska tillfredsställa individens önskemål om ett nyttigt arbete, 

arbetsuppgifterna ska tillåta de anställda att ge uttryck för sin identitet och sina färdigheter samt 

att arbetet ska tillfredsställa individens ekonomiska behov och livsstilsbehov. Om dessa punkter 

inte uppfylls finns en risk för att individerna känner sig förtryckta och att de upplever att de inte 

blir sedda. 

3.2 Copingteori 

  
Lazarus och Folkman (1984) definierar Coping som kognitiva och behavioristiska 

ansträngningar för hantering av yttre och/eller inre påfrestningar som upplevs som krävande och 

ansträngande hos en person. Coping är även processinriktad vilket innebär att tankar och 

handlingar är i ständig förändring då en stressig situation uppstår. Denna process kan se olika ut 

beroende på vilket slag av Coping som personen behöver för att hantera en situation. Exempelvis 

kan mer defensiva strategier vara viktigare under ett skede i processen medan mer 

problemlösande strategier kan vara mer användbara under andra delar i processen. Tankar och 

handlingar för Coping är alltid beroende på den specifika situationen en person befinner sig i och 

för att kunna förstå och värdera Coping måste man veta vad en person går igenom då Coping är 

tydligt kopplad till kontext. Coping beskrivs som en synonym till kontroll och förmågan att 

kunna kontrollera en stressig situation. Detta genom att antingen förändra miljön, omgivningen, 

situationens innebörd och konsekvenser, eller att kontrollera känslor samt beteenden.  Det finns 

olika faktorer som har visat sig underlätta användning av Coping, exempelvis fysiskt och 

psykiskt välmående, ett positivt tankesätt om sig själv samt om sin omgivning, förmågor att lösa 

problem, social kompetens, ett socialt nätverk och materiella resurser. 

  
Ahmadi (2008) beskriver Coping som en process där individer försöker handskas med och förstå 

betydelsefulla krav i deras liv, eller som sökandet efter en betydelse i stressiga tider. Författaren 

beskriver även ett antal Copingmodeller som beskriver en persons känslomässiga och 

funktionella reaktioner gentemot stressfaktorer. De fem modeller som beskrivs är: Kämparanda 

är då personen ser stressfaktorn som en prövning. En mer positiv inställning till problemet kan 

finnas och personen kan försöka påverka situationen genom att söka information och se till 

alternativa möjligheter för lösning. Förnekande ses som en form av distraktion, personen ser inte 

på stressfaktorn som så allvarlig och tillåter en positiv attityd. Ett förnekande av det hot som 

medföljder incidenten. Fatalism är en passivt accepterande metod. Personen försöker inte själv ta 

reda på information eller utmana situationen utan finner sig i det som är bestämt och litar på de 

beslut som tagits. Denna metod kan upplevas som frustrerande av människor i personens närhet 

men funktionen av metoden är att hålla mer svårhanterliga känslor borta. Hjälplöshet och 

hopplöshet är då personen ger upp och ser ingen mening med att fortsätta kämpa eller engagera 

sig. Ångest innebär att personen är ofta orolig och stressad och lägger mycket tid på att tänka på 

situationen och har svårt att släppa tanken på situationen och hur det kan komma att bli i 

framtiden.  
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3.3 Operationalisering och teorireflektion 

 

Syftet med vår operationalisering är att ge dig som läsare en tydligare bild hur vi använder de 

valda teorierna och gick tillväga i analysprocessen (Bryman, 2011). När det kommer till 

Organisationsteori kommer fokus ligga på Gräsrotsbyråkrati, Det politiska perspektivet och 

Human Resourse-perspektivet. Inom Gräsrotsbyråkratin kommer delar som Lipsky (1980) 

beskriver som konflikter i att både arbeta närmast klienten och möta dennes/dennas önskemål 

och behov samtidigt som att möta organisationens önskemål och krav och tillämpa de regler och 

policys som finns i organisationen. Konsekvenser av missnöje och konflikter mellan olika 

grupper i en organisation och utmaningar som finns för att skapa en organisation i balans 

kommer också beröras. Med hjälp av Det politiska perspektivet kommer ett försök göras att 

skapa förståelse kring de olika funktionerna i en organisation. Det handlar främst om konflikter 

som berör makt, intresse, prioritering och hantering hos både de som tar beslut och de som 

genomför besluten (Bolman & Deal, 2012). Det som främst kommer användas inom Human 

Resourse-perspektivet är om och på vilket sätt organisationen har tagit tillvara på individernas 

talanger, kunskaper och åsikter för att både gagna organisationen och samtidigt höja individerna i 

organisationen, vilket beskrivs som ett effektivt sätt för att tillfredsställa behov som exempelvis 

att bli sedd och lyssnad till som i sin tur gör att organisationen fungerar på ett bra sätt (Bolman & 

Deal, 2012). Har det funnits en ömsesidig kontakt och betydelse mellan organisation och 

individer och hur har den i så fall sett ut? Slutligen kommer Copingteorin användas för att öka 

förståelsen för hur människor hanterar oväntade besked, stressfyllda situationer och förändringar. 

I denna studie kommer fokus ligga på hur respondenterna hanterar förändringar i organisationen 

i koppling till Copingteorins olika hanteringsmetoder. 

  
Vi valde dessa teorier då de är mest relevanta för vårt syfte. I och med vår fokus på 

organisationens arbetsförhållande och boendepersonalens hantering av de eventuella 

förändringarna bedömdes Organisationsteorin och Copingteorin relevant. En brist med 

Organisationsteori är att en inblick i ledningens perspektiv saknas, vilket hade kunnat stärka 

kopplingarna till teorin. Bristen med Coping som teori anser vi vara det faktum att den skall 

kopplas till en kontext för att kunna användas och förstås fullt ut (Lazarus & Folkman, 1984), 

vilket i vår studie är svårt då vi inte vet vad boendepersonalen går igenom och hur de upplever 

situationen. 

4. Tidigare forskning 
  
Här presenterar vi tidigare forskning från en rapport samt en avhandling vars ämnen är av 

relevans för vår studie. Vi kommer senare att koppla dessa till vår sammanställda empiri. 

  
I Eriksson, Ghazinour, Hanbergers m.fl. (2014) rapport redovisades huvudresultatet från ett 

forskningsprojekt som hette “Hur fungerar samhällets insatser för EKBU?”. Projektets två syften 
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var att dels utvärdera mottagningssystemet och insatser för EKBU i Umeå, samt att öka 

kunskapen om ungdomarnas egna förmågor att integrera sig i Sverige genom att bygga sociala 

nätverk. Rapporten baserades på intervjuer med aktörer inom de mottagande verksamheterna, 

exempelvis HVB-hem, socialsekreterare och skola. Resultaten kompletterades även av intervjuer 

med, samt enkäter till, ungdomar som hade erfarenhet av mottagarsystemet. När boendepersonal 

på HVB-hem tillfrågades om erfarenheter av mottagandet var en återkommande beskrivning att 

mottagningssystemet kunde likna en “öppen säck”, där säcken hela tiden fylldes på men 

avsaknaden av ett tydligt ansvarstagande för att knyta ihop det hela saknades. En “röd tråd” 

saknas även där politiska styrdokument, riktlinjer och målsättningar efterlystes för att tydliggöra 

ansvaret samt målsättningar för vad kommunen vill åstadkomma med mottagandet på sikt. 

  

I Anna-Lena Perdahls avhandling - Verksamhetsutveckling i socialt arbete- konstruktion och 

utprovning av en interaktiv modell (2009) låg tyngdpunkten på möjligheter och begränsningar 

för verksamhetsutveckling i det sociala arbetet praktik. Syftet med studien var att skapa en 

modell för dokumentation i socialt arbetet där reflektion, dialog, språk och begrepp blev en del i 

den sociala praktikens dokumentation. Studien grundade sig på önskemål av boendepersonal på 

en verksamhet inom det sociala arbetets praktik där myndighetsutövning inte var det centrala, 

utan snarare klientnära arbete där vikten av socialt samspel, möten och relationer var stor. 

Forskaren belyste det sociala arbetets konflikter, exempelvis hur uppfyllelse av de mer 

kontrollerande målen gick före klientens behov av stöd. Socialarbetaren måste dessutom kunna 

anpassa sig till ett samhälle som präglas av snabba förändringar, utan att för den skull ge avkall 

på den egna verksamhetens kärna. Därför var behovet av kompetensutveckling och 

verksamhetsutveckling viktigt för att kunna planera för, hantera och skapa strukturer för att 

arbeta med utveckling i och av den egna verksamheten. Resultatet visade att en modell som är 

skapad för att inkludera reflekterande i boendepersonalgruppen och där boendepersonalen kan 

reflektera tillsammans behövs för att öka kunskapen i det klientnära arbetet. 

5. Metod 
  
I detta avsnitt redogör vi de metoder vi tillämpat under studiens gång och tillvägagångssätten för 

insamlingen av materialet. Vi redogör även urval, bortfall, analysmetod, etiska överväganden, 

validitet och reliabilitet.  

5.1 Kvalitativ metod 

  
Utifrån problemformulering, syfte och frågeställningar ansåg vi det som mest relevant att 

tillämpa kvalitativ metod i denna studie, då vi ville undersöka de subjektiva upplevelserna i en 

specifik miljö i en specifik kontext. Vi ville ha en flexibel forskningsprocess, där resultaten 

successivt växte fram. Studien har dessutom en abduktiv ansats. Detta innebär att vi först 

använde oss av befintliga teorier för att få oss en lägesbeskrivning, i vårt fall 
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Organisationsteorierna och Copingteorin, för att sedan förutsättningslöst undersöka verkligheten 

kvalitativt för att se om en koppling fanns till dessa teorier. Vi har därav under studiens gång 

växlat mellan teori samt empiri och är därmed försökt att vara öppna för nya synsätt och 

tolkningar (Olsson & Sörensen, 2011). 

5.2 Datainsamling 

  
Som metod för datainsamling valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer och en fokusgrupp, 

då respondenternas uppfattning kring ämnet efterfrågades. Respondenterna fick själva bestämma 

tillfälle och plats, så de skulle känna sig bekväma. I början av intervjuerna och fokusgruppen 

klargjordes de fyra etiska kraven (se avsnitt 5.6) och respondenterna tillfrågades om inspelning 

av samtalet samt förandet av anteckningar fick utföras, där samtliga godkände. Vi genomförde 

två enskilda intervjuer á ca 30 minuter var där vi använde oss av en intervjuguide (se Bilaga 1). 

Då respondenterna skulle få utrymme att svara på sitt sätt var frågorna allmänt formulerade. 

Frågorna var skrivna i en viss följd, men frågorna besvarades inte nödvändigtvis i den ordningen 

då nya frågor och följdfrågor kunde uppstå, utan fokus låg på att huvudfrågorna berördes 

(Bryman, 2011). Till fokusgruppen hade vi en liknande intervjuguide (se Bilaga 2). Här deltog 

fyra stycken respondenter som fick diskutera våra frågor i ca 60 minuter. Som samtalsledare 

inledde vi diskussionen, observerade samt ställde frågor. Vi ville även ge respondenterna 

utrymme för att utforma varandras skäl för sina åsikter samt se vilka variationer som kunde 

komma fram (Bryman, 2011). De som deltog kunde bidra med en inblick i varandras känslor, 

reaktioner och åsikter kring ämnet (Olsson & Sörensen, 2011). Samtliga samtal spelades in samt 

transkriberades för att underlätta sammanfattningen av resultatet samt analysen (Bryman, 2011). 

5.3 Litteraturinsamling 

 

Relevant litteratur för studien söktes upp genom universitetets biblioteks sökmotor. Främst har 

böcker och e-böcker använts för att finna kunskap om området och metoden som använts. 

Tidigare forskning i form av avhandlingar har även används. Uppsatser och avhandlingar har 

också studerats för att få kunskap och inspiration kring hur en studie kan se ut och läggas upp. 

Sökord som användes var exempelvis ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar, 

organisation, Coping och kommunikation. Litteraturen användes för att koppla till empirin i 

analysen. 

5.4 Urval 

  
Ett HVB-hem i en kommun i Sverige där mottagningsantalet drygt tredubblas valdes ut. Vid 

urvalet av respondenterna användes ett så kallat målinriktat urval. Detta innebär att individerna i 

urvalet har valts ut på ett strategiskt sätt då personerna är relevanta för de forskningsfrågor som 

har formulerats (Bryman, 2011). I detta fall togs kontakt med enhetschefen på HVB-hemmet via 

mejl som i sin tur vidareberfodrade mejlet till boendepersonalen och frågade om det fanns några 
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intresserade av att ställa upp på intervju. Ett kriterium var att respondenterna främst skulle vara 

ordinarie boendepersonal då de troligen är mer insatta i förändringsprocessen än de nyanställda 

vikarierna. Till en början svarade två anställda, varav en snart backade ur. Den dagen då den 

första enskilda intervjun skulle genomföras var det en till anställd på boendet som vid förfrågan 

kunde delta på plats, så två enskilda intervjuer genomfördes. Enhetschefen kontaktades igen då 

responsen inte varit oss till gagn den första gången. Enhetschefen föreslog att ett nytt mejl skulle 

skickas ut med förslaget att fokusgruppen skulle ske under en arbetsplatsträff (APT) och att 

frivilliga igen skulle efterfrågas. 

5.5 Bortfall 

  
Under vår studie hade vi en respondent som först anmälde ett intresse för en enskild intervju men 

senare drog sig ur på grund av tidsbrist. Detta jämför vi med vad Svenning (2003) beskriver som 

externt bortfall, då personerna man kontaktat eller räknat med inte kan vara med i studien 

överhuvudtaget. Under vår fokusgrupp var det även en respondent som var tvungen att gå efter 

halva diskussionen på grund av personliga skäl. Detta jämför vi med vad Svenning (2003) kallar 

internt bortfall, vilket innebär att respondenten inte vill eller kan besvara frågor i intervjun och 

därav utelämnar svar. Problemen som kan uppstå med bortfall är att undersökningens resultat 

kan snedvridas (Svenning, 2003). Ju större bortfall desto mer kan man ifrågasätta hur 

representativt urvalet egentligen är (Bryman, 2011). 

5.6 Analysmetod 

  
Vi började med att transkribera de inspelade intervjuera för att på ett enkelt sätt en översikt av 

vårt insamlade material och göra det tillgängligt för analys (Kvale, 2014). Därefter valdes ord 

eller meningar som ansågs ha en djupare innebörd samt mening ut för att kodas, sorteras och 

jämföras. Vi inspirerades av det Graneheim och Lundman (2004) kallar meningsbärande enheter, 

där längre citat och delar ur dialogen av vikt för syftet valdes ut. Detta för att slutligen bilda 

kategorier samt teman som syftade till att strukturera upp den textmassa i transkriberingarna, 

men också fånga upp det Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som själva kärnan i materialet. 

Till skillnad från Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning av en hermeneutisk texttolkning, där 

du ser till en latent (“underliggande”) och tolkande nivå när du väljer dina meningar, har vi sett 

till vad respondenterna direkt sagt och den mer manifesta (“påtagliga”) nivån. Detta för att ha ett 

mer empirinära förhållningssätt. Kodningen var förutsättningslös vilket innebar att inga 

förbestämda koder samt kategorier hade valts ut i förväg. Ett Google Docs skapades och 

preliminära kategorier skrevs upp. Vid det första stadiet i kodningsprocessen togs många koder 

ut för att få med allt av värde, senare i processen sållades koderna och de tydligaste och 

viktigaste koderna för studiens syfte behölls och placerades i kategorierna. 
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5.7 Etiska överväganden 

  
Under arbetet togs hänsyn till forskningskravet, det vill säga att forskning är viktigt för 

individernas och samhällets utveckling. Därför har samhället ett krav på att forskning bedrivs 

och att den håller en hög kvalitet samt att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och 

metoder förbättras (Vetenskapsrådet, 2002). Under arbetet togs även hänsyn till 

individskyddskravet vilket innefattar de fyra forskningsetiska kraven som Vetenskapsrådet 

(2002) presenterar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vi informerade respondenterna om deras uppgift i arbetet och vilka villkor som 

gällde för dem. Vi informerade om arbetets syfte, metoder, förvaring av data samt att deltagandet 

var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande. Respondenterna fick själva ta 

initiativet att vara med i studien, vilket vi tolkade som att de samtyckte. Vi klargjorde ungefär 

hur länge deltagandet skulle ta samt vilka villkor som gällde, vilka de godkände. Om en 

respondent hade velat avbryta skulle de fått göra detta utan att erhålla negativa följder eller 

påtryckning. Vi har avidentifierat respondenterna under transkriberingen så att enskilda personer 

inte ska kunna identifieras av utomstående. Materialet förvarades säkert så att utomstående inte 

har kunnat komma åt det. Uppgifterna kommer enbart att användas i vår uppsats och inte utlånas 

för icke-vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk. Dock kommer uppsatsen att finnas 

tillgänglig på Umeå Universitets digitala vetenskapliga arkiv (DiVA). De insamlade 

personuppgifterna ska inte kunna påverka den enskilde. Ingen etikprövning har skett då 

kandidatuppsats på högskolenivå enligt § 2 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor är ett undantag för detta krav (Munck, 2013). 

  
De inspelade intervjuerna har förvarats på mobiltelefoner med lösenkod. Detta innebär att ingen 

utomstående utan denna kod ska ha kommit åt ljudfilerna. Vid godkänd uppsats tas dessa 

inspelningar bort från mobiltelefonerna. Anteckningarna som eventuellt förts under intervjuerna 

har varit utan namn och orter, och har förvarats oåtkomligt för utomstående. Transkriberingarna 

skrevs ned på datorer och avidentifierades direkt. Även dessa kommer att raderas då uppsatsen är 

godkänd. 

5.8 Validitet, reliabilitet och generalisering 

  
Validitet innebär enligt Kvale och Brinkman (2014) att det ska finnas en god överensstämmelse 

mellan våra observationer och de teoretiska idéer som vi har utvecklat. Författarna beskriver att 

en metodologisk positivistisk ansats innebär att de siffror som skulle mätas har mäts korrekt och 

därav gett ett korrekt resultat. Detta innebär att vår studie inte kan vara valid då den är kvalitativ, 

det vill säga att den inte går att mäta på samma sätt som kvantitativa studier. Ett bredare 

perspektiv författarna presenterar menar dock att kvalitativa studier erhåller validitet då 

observationerna speglat de fenomen som varit av intresse. Med detta synsätt så anser vi att vårt 

syfte att mäta boendepersonalens upplevelser genom kvalitativa intervjuer uppnår validitet, då 

dessa upplevelser var det som intresserade oss från början. Att sedan koppla dessa till 
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Organisationsteori och Coping har vi gjort genom att tydliggöra våra premisser och försöka 

presentera våra argument hållbart och välgrundade. Då slutsatsen är härledd från detta anser vi 

att vår studie har gett valid vetenskaplig kunskap och att de teoretiska idéerna som vi har 

utvecklat genom våra observationer stämmer. 

 

Med reliabilitet menar Kvale och Brinkman (2014) i vilken utsträckning studien kan replikeras 

av andra forskare. Vår studie var ostrukturerad vilket resulterade i att den bygger på personliga 

uppfattningar om vad som var av vikt i studien. Exempelvis följdfrågor som uppstod under 

intervjuernas gång, samt de personliga relationer som etablerades med respondenterna, är svåra 

att replikera. Med öppna frågor, valda för att ge respondenterna utrymme, försämrades vår 

reliabilitet (Kvale & Brinkman, 2014) och därav skulle troligen inte en annan forskare få exakt 

samma svar på samma typ av frågor. Detta är svårt i kvalitativ forskning då det är omöjligt att 

upprepa de sociala betingelserna som gäller i en social miljö (Bryman, 2011). Då vår studie 

inledningsvis var förhållandevis öppen och syfte samt frågeställningar har preciseras under 

studiens gång, kan det vara svårt att se varför ämnet valdes till en början. Det som observerades 

och registrerades är till stor del beroende av det grundläggande intresset som fanns från vår sida 

och därav något som successivt valdes eller valdes bort. Då denna studie även utfördes på ett 

specifikt HVB-hem i en specifik kommun och boendepersonalens uppfattning efterfrågades 

kring ett beslut vars utgång ser annorlunda ut i varje kommun, är det svårt att kunna replikera 

exakt samma studie med förväntningarna om liknande resultat. Varje år förändras 

Migrationsverkets siffror och kommunerna i landet påverkas annorlunda. Andra kommuner kan 

dessutom ha en annorlunda ansvarsfördelning på arbetsplatserna, därav kan förhållandet mellan 

exempelvis HVB-hemmets boendepersonal och ledning se annorlunda ut. 

 

Som redovisas ovan är situationen unik vilket gör att vår studie är omöjlig att generalisera till 

andra miljöer. Boendepersonalen kan inte representera andra i liknande situationer. Detta är 

enligt Kvale och Brinkman (2014) vanligt i kvalitativa studier, då fenomen har en egen struktur 

och logik som formas efter sin sociala samt historiska kontext. Detta gör resultaten svåra att 

överföra till andra respondenter eller situationer. Dock kan en kvalitativ studie ge en av flera 

beskrivningar av en verklighet (Bryman, 2011) och därför ger vår studie en inblick i hur en 

verklighet kan se ut. 

5.9 Metodreflektion 

  
Målinriktat urval användes då vi ville nå intervjupersoner som kunde besvara våra 

forskningsfrågor. Då vi av en boendepersonal hänvisades till enhetschefen, som i sin tur 

vidareberfordrade vår förfrågan till den övriga boendepersonalen, kan detta ha gjort att de som 

blev förfrågade kan ha känt sig pressade till att ställa upp på en intervju. 

 

Enskilda intervjuer ansågs till en början som ett självklart val då vi ville att respondenterna 

skulle känna sig trygga i att dela med sig av sina åsikter och upplevelser. En risk med de enskilda 
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intervjuerna var att respondenterna skulle kunna ha känt sig utsatta då vi var två stycken som 

utförde intervjun. Kvalitativa intervjuer ansågs som det mest relevanta för studien då det är ett 

sätt att samla empiri av kvalitativ karaktär. Intervjuerna var semistrukturerade då vi ville hålla 

intervjuerna öppna för ny information och följdfrågor. En risk är att följdfrågorna kan skilja sig 

från intervju till intervju i semistrukturerade intervjuer vilket kan generera i olika slags 

information från olika informanter. Semistrukturerade intervjuer kan dock bli för ostrukturerade 

vilket kan leda intervjun in på vägar som är irrelevanta för studiens syfte (Bryman, 2011). Detta 

var något som hände i fokusgruppen då diskussionen kunde leda in på andra ämnen vilket 

innebar att vi som samtalsledare fick bryta in och styra diskussionen tillbaka in på rätt spår. Vi 

upplevde även att vissa i fokusgruppen oftare tog initiativet att prata, därför blev vår roll som 

samtalsledare betydande då vi fick fördela ordet för att få med allas perspektiv och upplevelser. 

Trots detta kunde vi se att det blev en balans i diskussionen där alla fick komma till tals. 

Anledningen till att vi valde att genomföra en fokusgrupp var att vi genom gemensam diskussion 

och reflektion kring ämnet ville få en bättre bild av boendepersonalens åsikter och upplevelser. 

En fokusgrupp gav även möjligheten för deltagarna att ta del av varandras åsikter samt skäl till 

dessa. Bryman (2011) menar att detta kan resultera i en bättre diskussion med utökade och mer 

omfattande svar. En risk med fokusgruppen var att någon eller några respondenter kunde ha tagit 

över i intervjun medan andra inte fick komma till tals eller själva valde att inte delta i 

diskussionen.  

 

För att genomföra vår studie hade vi kunnat använda oss av en kvantitativ studie. Detta hade 

dock krävt fler respondenter för att ge validitet och hade troligen tagit längre tid. När vi 

efterfrågade en personlig uppfattning kändes en kvalitativ studie mer berättigad, då denna ger 

respondenterna utrymme för att sätta ord på sina upplevelser. Skulle exempelvis en kvantitativ 

studie ha utförts, genom förslagsvis frågeformulär eller liknande, finns en större risk för att 

respondenterna hade känt sig begränsade i sina urval. Bryman (2011) tar även upp risken för att 

exempelvis attitydskalor eller liknande skalteknik kan innebära ett större planeringsarbete (då 

studien inte blir lika förutsättningslös) för forskarna och att detta också skulle påtvinga 

respondenterna alternativ som inte fångar meningen dessa vill tillskriva. 

 

Att spela in och transkribera intervjuerna kändes relevant till hänsyn för vår analysmetod. Detta 

minskar även risken för att information ska försvinna och förhindrar eventuellt omedvetna 

tolkningar som kan förekomma under intervjutillfället. En nackdel är att metoden var 

tidskrävande och dessutom kunde ha hämmat respondenterna då de kanske upplevde 

inspelningen psykiskt påfrestande (Bryman, 2011). Då vi har inspirerats av 

meningskoncentrering och därav inte har följt ett utpräglat tillvägagångssätt, så kan kodningen 

och kategoriseringen diskuteras då vi utgått från det vi själva ansett som relevant. Därmed kan 

data ha tolkats annorlunda utifrån våra egna preferenser och information som vi har ansett 

irrelevant kan ha sållats bort. Då vi har en kvalitativ studie är detta samtidigt något som ingår i 

metoden och inte kan uteslutas helt. Ett problem med att välja ut meningskoncentrering kan ha 

varit att information har missas. För stora enheter kan ha valts ut och innehållit mer än en 
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företeelse, eller så kan för små enheter ha tagits ut och materialet fragmenteras (Graneheim & 

Lundman, 2004). Valet att sedan radera inspelningarna är till hänsyn av konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

6. Empiri 
  
I detta kapitel redovisar vi det sammanställda resultatet från vår empiri vilken är indelad efter de 

sju kategorier som uppkom under analysen. För att ge ökad konfidentialitet och skydda 

respondenternas identiteter i så stor utsträckning som möjligt valde vi att inte benämna 

respondenterna “respondent 1, respondent 2” etc. i den redovisade empirin utan använde oss av 

mer anonyma uttryck som till exempel “en respondent” (Bryman, 2011). Betäckningen hen 

kommer att användas som ett könsneutralt personligt pronomen (Nationalencyklopedin, 2015). 

Detta för att inte lägga tyngd på könet i denna studie samt för att uppnå högsta möjliga 

anonymitet hos respondenterna. 

6.1 Information om förändringar 

  
Samtliga respondenter uppgav att beskedet om de nya fördelningstalen inför 2015 gavs i 

december 2014. En oro väcktes bland boendepersonalen enligt respondenterna då det framstod 

som att alla ungdomarna kunde komma redan i januari 2015, då HVB-hemmet förväntades ha 

resurser och lokaler redo. Boendepersonalen fick även här veta att en risk för dubbelbeläggning 

fanns och att ledningen skulle börja rekrytera mer personal. En respondent berättade ”så när vi 

fick beskedet där i december att ’från och med januari’… oj, ja då var det lite av en chock. Får 

man väl säga”. 

6.2 Påverkan på arbetsförhållandena 

  
Respondenterna kunde alla uppleva att en förändring hade skett bland boendepersonalen efter en 

tid. En uttryckte en upplevd stress bland sina medarbetare, där många tankar tycktes flöda och en 

viss förvirring framgick. Alla i fokusgruppen höll med om att de nya arbetsförhållandena även 

hade inneburit många förändringar i schemat och att det tog tid innan det styrdes upp ordentligt. 

Schemat ändrades ett flertal gånger och respondenterna uttryckte att en frustration hade uppstått. 

Det nya schemat upplevdes även som sämre än tidigare. 

 

Ny personal 

Ny personal anställdes under januari-februari månad i samband med det nya beslutet. Samtliga 

respondenter upplevde att de fick en ökad arbetsbelastning i och med detta, då de nya 

medarbetarna skulle inskolas av ordinarie boendepersonal. Då de nya inte var behöriga för vissa 

arbetsuppgifter, exempelvis dokumentation, förklarade några respondenter att de fick ansvara för 

några av de nyanställdas arbetsuppgifter. En förklarade hur arbetsplatsen påverkades negativt på 

grund av att de var fler i lokalerna, vilket innebar en mer kaosartad och rörig miljö samt brist på 
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datorer. Rutinerna brast i vardagen då de var för många personer inblandade, säger en annan 

respondent, som förklarade hur svårt det hade varit att hinna med både det praktiska och 

administrativa arbetet samtidigt som de nya skulle inskolas. 

Samtidigt såg de den nya personalen som en tillgång och menade att de var duktiga och 

kvalificerade för arbetsuppgifterna samt tillförde en ny energi på arbetsplatsen. Två respondenter 

upplevde att den nya personalen också var påverkade av det nya beskedet, på så sätt att de också 

var dåligt informerade vilket kunde resultera i förvirring och stress. En respondent oroade sig 

också för att den ordinarie boendepersonalens stress skulle överföras till de nyrekryterades 

vardag. Hen betonade vikten av att de skulle känna sig välkomna och känna en samhörighet. 

Energibov 

 

En enskild respondent förklarade hur de förändrade arbetsförhållandena påverkade 

dennes/dennas arbetsro. Hen upplevde att arbetsuppgiftera var svårare att utföra då arbetsplatsen 

kändes rörig och att det var svårt att hitta tid, lugn och koncentration. Sådana saker som 

administrativa uppgifter kunde skjutas upp då en brist på energi fanns med ”mycket folk i 

omlopp”. I fokusgruppen uppstod en diskussion om hur den ökade mängden boendepersonal var 

en av energibovarna, då respondenterna menade att antalet nya ungdomar inte var lika märkbart. 

Dock framstod bristen på information och inflytande som största boven. En respondent 

förklarade hur denne/denna ständigt upplevde sig själv kämpa för att hålla sig uppdaterad och att 

information om vad som egentligen hände var svåråtkomlig, vilket i sin tur var utmattande. En 

annan utryckte hur hen hade det roligaste jobbet hen haft, men att de senaste månadernas 

omständigheter med dålig information var så energikrävande att jobbet hade förlorat sin charm. 

En tredje respondent fyllde senare i och berättade hur arbetssituationen krävde mycket kraft och 

gav frustration. Även om denne/denna tyckte att jobbet var roligt så kändes det inte alltid som att 

detta kompenserade för stressen, pressen och misstron det gav. Ibland kunde denne/denna 

överväga att känna att hen kanske ville söka sig vidare. 

6.3 Boendepersonalens reaktioner 

 

Brist på delaktighet 

 

Samtliga respondenter uttryckte att de upplevt att de inte fått vara delaktiga kring de beslut som 

tagits och att de hade velat få känna sig inkluderade genom information och efterfrågan av deras 

åsikter. En av respondenterna förklarade “jag tycker att informationen hade kunnat vara 

tydligare, den hade kunnat komma tidigare, och de hade kunnat inhämta våra åsikter”. En 

respondent förklarade att en samtalsgrupp hade använts i syfte att diskutera och planera 

tillsammans med ledningen kring tillvägagångssätt och olika åtgärder för att möjliggöra det 

ökade mottagandet. Denna grupp hade sedan tidigare ett annat syfte, men användes i detta 

sammanhang eftersom det redan var en bestämd grupp. Denna grupps skulle efter möten 

tillsammans med ledningsgruppen föra vidare informationen till övrig boendepersonal. Detta 
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hade bidragit till att de i boendepersonalen som inte var med i gruppen kände sig uteslutna då de 

upplevde att mycket av informationen gick förlorad i och med att den gått via en representant 

istället för direkt från ledningen. Samtliga respondenter ansåg att detta inte hade varit det bästa 

sättet att gå till väga på, då det hade varit bättre att få informationen på mejl eller direkt från 

enhetschefen under APT-möten. En av respondenterna som var medlem i denna grupp beskrev 

hur de hade blivit inbjuda av ledningen för att lägga fram boendepersonalens åsikter för att 

därmed bli involverade i förändringen. Gruppen hade enligt respondenten inte upplevt att de 

kunde påverka de förslag som kommit från ledningen utan att deras närvaro snarare hade syftat 

till att ledningen kunde visa upp en ”bra” bild av samarbete och kommunikation fast det 

egentligen inte hade skett. Gruppmedlemmarna hade inte heller blivit tillfrågade om de själva 

hade intresset att delta i denna samverkan utan hade endast fått direktiv att delta i dessa möten. 

Detta bidrog enligt respondenten till en minskad vilja att delta i gruppen då de hade blivit 

tilldelade ett ansvar de inte själva hade valt att ta. “jag förstår tanken av att ta en färdig grupp 

men det blir ett ansvar för de personerna som de själva inte har valt. [...] Sen vad jag har hört av 

dem så är det som att dem sitter där och får information men det har inte skett en dialog.” 

  

Respondenten uttryckte vidare att hen saknade ett nära ledarskap där det fanns ett ömsesidigt 

utbyte mellan ledning och boendepersonal där man månade om varandra och skapade en känsla 

av att de var ett team. Hen upplevde inte att hen hade fått den kontakt och omsorg från ledningen 

som hen hade behövt vilket framgick i följande citat ”nej, alltså jag tycker inte att det är nära 

ledarskap riktigt. […]någonstans känner man att man kanske behöver en chef som frågar ’hur är 

läget?’ ’mår ni bra?’ och är med på någon överlämning, för att visa, det gör en hel del”. 

 

Byte av jobb 

 

En annan reaktion var att söka sig till andra arbetsplatser då vissa av respondenterna upplevde att 

det inte kändes bra att stanna kvar på grund av omständigheterna. Det fanns även ett intryck hos 

boendepersonalen av att de var utbytbara. Samtliga respondenter beskrev känslan av att deras 

hälsa kunde påverkas av arbetssituationen i längden på grund av press och stress i och med 

förändringen. De förklarade att många i boendepersonalgruppen redan hade bytt från dag-pass 

till natt-pass, sagt upp sig eller bytt jobb. En respondent beskrev ”det här har verkligen fått mig 

att fundera på om det är här jag ska vara. Ska jag kompromissa med mig själv genom att ha ett 

jobb jag trivs mindre bra med där jag känner att schemat inte byts ut varje kvart eller där jag 

har förtroende för min ledningsgrupp, ja jag vet inte. Det kan vara så att det här inte är platsen 

för mig”. 

  
En annan respondent beskrev att hen inte skulle bli kvar på arbetsplatsen länge om det fortsatte 

på samma sätt som under förändringsprocessen, då det upplevdes av denne/denna som ett 

ohållbart sätt att bedriva en verksamhet på i längden. Respondenten beskrev sig själv som en 

person som ville ha kontroll på det som hände i verksamheten och tillämpa tydliga regler samt 

rutiner för att må bra i sitt arbete. Hen ansåg att det var oacceptabelt som boendepersonal att 
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anpassa sig till ständiga schemaförändringar utan att själv få vara delaktig i beslut som berör dem 

själva i så pass stor utsträckning. 

 

Minskat engagemang 

 

Det som framgick från vissa av respondenterna var att förändringen hade bidragit till ett minskat 

engagemang för arbetet och att det i sin tur hade påverkat kvaliteten i arbetet: ”jag gör 

fortfarande mitt jobb och jag tycker om att gå till mitt jobb men jag är lite mindre engagerad och 

personer som är mer engagerad och trivs på sitt arbete gör ett bättre arbete är de som inte är 

lika engagerad”. 

 

Oro och känslighet 

 

En ökad oro och känslighet framgick bland några av respondenterna. Oro för en ovisshet kring 

hur arbetet och verksamheten skulle komma att förändras, samt känslighet då tiden under 

förändringen hade upplevts som stressande och därmed bidrog till en minskad stresstålighet hos 

vissa respondenter. En berättade att ”man känner sig mera känslig. Jag har upplevt att jag har 

varit en väldigt stresstålig person. Man upplever att man blir väldigt känslig i stressade 

situationer. […] men det är en effekt eller biverkning av det som är just nu, att man är väldigt 

känslig”. 

  
Vissa av respondenterna hade mått psykiskt dåligt av den här förändringen då det hade inneburit 

stora förändringar för vissa i boendepersonalgruppen och det framkom tydligt en upplevelse av 

att ledningen inte hade tillgodosett vissa anställdas behov av stöd och förståelse som hade 

behövts i denna situation. Det framgick att boendepersonal hade önskat att bli tillfrågad hur man 

mår, att bli sedd och hörd och inte bara fått förklarat för sig vad som hade blivit bestämt kring 

boendepersonalens arbetsuppgifter. En respondent beskrev sin upplevelse då hen hade visat sitt 

missnöje till sin chef med hur hen hade blivit behandlad ”så jag har mått skit, kan man säga. 

[…] Jag fick ju tillslut säga att jag tyckte att de behandlade det dåligt. Att jag kände det som att 

ingen brydde sig. För då frågade de ’Vad är det som känns värst, är det beslutet eller att ingen 

bryr sig?’. Det är ju som salt i såren”. 

 

Misstro mot ledningen 

 

Samtliga respondenter beskrev deras upplevelser av hur ledningen hade hanterat 

implementeringen av beslutet som bristande när det kom till information, kommunikation och 

tydlighet. Detta hade lett till en misstro gentemot ledningen, samt en känsla av ”vi och dem”, där 

boendepersonalen hade känt sig lurade. En av respondenterna ansåg att ledningen hade kunnat 

hantera situationen på ett bättre sätt, vilket hade gjort att hen hade känt sig inkluderad och 

meningsfull och att det även finns en skyldighet från ledningen att lyssna på personalen ”[...]det 

är hens skyldighet att lyssna då hen är min chef och det är åsikter som är viktiga för 
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arbetsplatsen i och med att arbetsplatsen också hörs”. Hen beskrev att detta skulle ha bidragit 

till ett ökat engagemang för att förändringen skulle bli så bra som möjligt. Dock förklarade 

respondenten att hen upplevde det svårt att engagera sig i ledningen då ledningen inte 

engagerade sig i dem.  

  

Känslan av att ha känt sig utelämnad och tillbakahållen var en känsla alla respondenter delade, 

vilket i sin tur hade lett till att boendepersonalen själva spekulerade kring både varför de inte 

hade fått information, samt vad den som en respondent uttryckte “luddiga” informationen hade 

inneburit. Detta hade gjort att klyftan hade ökat mellan ledning och boendepersonal. En 

respondent som förklarade att hen hade upplevt en känsla av “vi och dem” beskrev det att “jag 

kan känna att det blir vi och dem när jag inte får det klart och tydligt, att jag måste lägga pusslet 

själv, för jag ser att vi går åt det hållet men det är ingen som säger någonting. Då kan jag 

uppleva vi och dem men kan det komma klar och tydlig information att det är åt det här hållet vi 

går, det är hitåt vi ska, ja men då skulle jag inte känna vi och dem”. 

  
Samtidigt framgick det av vissa respondenter att det fanns en förståelse för ledningens beslut och 

situation då även de är begränsade i sina möjligheter att påverka. Ett citat som visar på detta är 

“jag förstår att de har mycket att göra nu också för att, ja det är ju ett beslut som de måste ta itu 

med”. 

6.4 Påverkan på ungdomarna 

  
Att det även fanns tankar kring hur ungdomarna hade påverkats på olika sätt framgick tydligt 

bland respondenterna. De menade att många av boendepersonalen hade varit skeptiska inför 

förändringarna för hur det hade kunnat påverka ungdomarna, samt inför hur de som 

personalgrupp skulle kunna hantera ungdomarnas behov samtidigt som de kände sig stressade 

över situationen. En oro uppstod hos en respondent för att ungdomarna troligen skulle känna av 

den befintliga osäkerheten och stressen, vilken uppstod till följd av brist på information samt 

lägre energinivå. Samtidigt var hen medveten om att ungdomarna hade samma behov som 

vanligt och att arbetsuppgifterna fortfarande skulle behöva utföras. 

 

Dubbelbeläggning 

 

De nyanlända ungdomarna fick dela rum med andra ungdomar vilket var nytt på HVB-hemmet. 

En respondent var glad för att de bara behövt dubbelbelägga rummen för de nya ungdomarna då 

hen var orolig att de ungdomar som bott på HVB-hemmet sedan tidigare skulle ha tagit illa upp 

om de tvingats dela rum med någon. De flesta respondenterna tyckte att dubbelbeläggningen var 

en dålig lösning, då rummen på HVB-hemmen inte var utrustade för det och risker för onödiga 

konflikter uppstod. En respondent förklarade att ”det är ingen som har varit positiv till det. […] 

tänk om två ungdomar delar rum och den ena får avslag och den andre får PUT. Den ene är 

jätteledsen medan den andra är glad och den ledsna kan inte gå undan ifred”. Samma 
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respondent fortsatte att förklara vikten av att ungdomarna hade sitt eget utrymme och att de har 

möjligheten att få vara ifred. En annan uttryckte att ”det är extra mycket missnöje som tar sig i 

uttryck i olika sätt som skapar oreda i ungdomsgruppen också vilket inte är förvånansvärt? Det 

här påverkar alla i förlängningen, det påverkar relationer mellan ungdomar och relationen 

mellan personalen och ungdomar”. 

 

Maten 

 

På HVB-hemmet fanns en anställd som hade haft ansvar för att laga mat till ungdomarna. När 

personalgruppen blev större togs beslutet att tillfälligt ha catering för att underlätta 

dennes/dennas arbetsbörda. Efter att catering hade använts ett tag togs beslutet att behålla 

lösningen, varpå den anställdas arbetsuppgifter blev desamma som övrig boendepersonals. 

Samtliga respondenter tyckte att förändringen var till det sämre och att den hade påverkat både 

boendepersonal samt ungdomar negativt. En respondent uttryckte ”det blir en stor förändring. 

Det har betytt mycket och det har gjort skillnad […] att ha ett levande kök och att det lagas mat i 

huset. Och kvalitén på maten faktiskt. Det har gett konsekvenser även tycker jag i 

ungdomsgruppen”. En annan respondent förklarade hur beskedet hade varit väldigt plötsligt och 

oväntat. Denne/denna hade upplevt att ”det levande köket” var något ledningen kämpade för att 

behålla och blev chockad då beskedet kommit. Exempel som gavs på följder av förändringen var 

att maten inte längre hade samma kvalité och att allt inte längre åts upp av ungdomarna, utan att 

mycket mat istället fick slängas. Även näringsvärdet ifrågasattes i nya maten då det fanns ett 

antal vegetariska ungdomar, där cateringmaten inte alltid upplevdes fylla dessas behov. 

  

6.5 Hantering i arbetsgruppen 

  
I frågan kring hur respondenterna hade hanterat förändringen som boendepersonal framgick det 

att det fanns ett stort kollegialt stöd hos dem, en beskrev det ”sen tycker jag att stödet från 

kollegorna är väldigt stort, vi ställer upp för varandra och lyssnar och liksom finns där”. En av 

respondenterna beskrev att de hade pratat samt ventilerat mycket med varandra i 

boendepersonalrummet och i vissa situationer hade de även pratat med sin chef om att 

situationen upplevdes ohållbar. Hen förklarade att det var hens skyldighet som anställt att föra 

fram sina åsikter till sin chef och att det var chefens skyldighet att lyssna på vad hens åsikter var, 

då de enligt respondenten var viktigt att lyfta fram boendepersonalens åsikter till de som faktiskt 

hade makt att påverka. Boendepersonalen hade även haft en planeringsdag som gick ut på att 

planera hur de skulle hantera förändringen genom att bland annat göra en risk-och 

konsekvensanalys. 

  

Att inte ta med sig jobbet hem beskrevs som ett sätt för att hantera förändringen. En respondent 

förklarade att hen hade blivit duktigare på att släppa arbetet när hen var ledig och inte oroa sig 

hemma vilket blev ett sätt att hantera situationen. En annan respondent förklarade att det inte var 
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hanterat och beskrev ”det är inte hanterat. En del har slutat, […] bytt jobb, funderat på att byta 

jobb, håller på att bli utbrända… så det är inte riktigt hanterat. Nej…”. Hen beskrev vidare att 

förändringen hade påverkat hen hemma, hens relationer och arbetssituationen då hen upplevde 

att lusten till arbetet hade minskat. 

  
En av respondenterna menade att det var viktigt att de i boendepersonalgruppen trots stressen 

kunde hantera situationen genom att fortsätta arbeta professionellt gentemot ungdomarna. Detta 

då de inte ville att förändringen i boendepersonalgruppen skulle gå ut över ungdomarna. 

6.6 Spekulationer kring anledning 

  
I den hittills redovisade empirin framgår en frustration kring bland annat den tid det fanns för att 

implementera beslutet för boendepersonalen, hur ledningen hade valt att presentera detta för dem 

samt hur vissa lösningar verkställdes. Majoriteten respondenter uttalade sig kring detta och 

spekulerade kring anledningen bakom de olika situationerna. Den vanligaste gissningen var att 

ekonomin hade spelat störst roll och att denna låg till grund för många lösningar. Det framgick 

även ett missnöje över detta då respondenterna inte ansåg att det var för ungdomarnas eller 

boendepersonalens bästa många beslut hade tagits eller hur de hade utförts. En respondent 

förklarade att ”jag tycker inte att det är det bästa för verksamheten och för ungdomarna som 

kommer hit, jag tror inte att de gör det bästa. För konsekvenserna för ungdomarna kommer att 

bli långt gående och det gör mig också lite besviken, över att något är så viktigt för mig, något 

som är så viktigt för oss på arbetsplatsen, att vi ska göra ett bra jobb och vi ska ge ungdomarna 

det bästa de kan få så att de är så förberedda för nästa steg. Det känns inte som att det är lika 

viktigt som pengar, ekonomi eller jag vet inte… jag blir besviken över att de inte verkar se det. 

Sen förstår jag att de har vissa saker och ramar att förhålla sig efter, men jag känner som ändå 

att det är en liten investering för att få ett långgående bra resultat och kvalité”.  

6.7 Efterfrågas i en organisation - sammanfattning av respondenterna 

 

Det som alla respondenter hade efterfrågat var mer och bättre information i god tid samt 

tydlighet från ledningen. Exempelvis så hade informationsmejl till samtliga i 

boendepersonalgruppen uppskattats förklarade en respondent, eller att tid hade avsatts på APT-

mötena för att prata om förändringar och eventuella nyheter. 

  

Flera berättade att de även hade uppskattat om deras åsikter hade inhämtats, eller att ledningen 

hade varit ärliga och konkreta när det gällde beslut boendepersonalen inte kan påverka. Till viss 

del ansåg några respondenter att det många gånger hade framstått som att ledningen sökte deras 

åsikter, men att de i slutändan ändå hade gått åt tidigare planerat håll utan att ta hänsyn till dem 

och deras synpunkter. En respondent uttryckte att ”det är alltid bra med information men många 

känner att vi hade önskat att vi hade varit mer informerade för då hade vi ändå kunnat inbilla 

oss att vi var delaktiga. Nu känns det som att mycket sker, mycket planeras och mycket händer 
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och bestäms och vi har fått lite information om vad som händer och vi är inte delaktiga i 

besluten”. 

  

Även en känsla av empati efterfrågades från ledningen av respondenterna, som hade upplevt att 

de saknat stöd många gånger. En respondent förklarade även hur hen hade velat att fler resurser 

hade lagts på att hantera förändringarna på arbetsplatsen. Hur det hade kunnat få kosta lite mer 

för att på lång sikt ge bättre resultat för både ungdomarna och boendepersonalen. 

  

En respondent förklarade slutligen att “en personalgrupp som trivs och mår bra levererar”. 
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7. Analys 
  
I detta avsnitt analyserar vi vår empiri i förhållande till de teorier samt den tidigare forskningen 

som vi har redovisat tidigare i studien. Vår avsikt är här att ge en förståelse om det finns ett 

samband mellan dessa och på vilket sätt det kan se ut. 

 

Ansvar 

 

Likt Erikssons, Ghazinours, Hanbergers m.fl. (2014) rapport syns på HVB-hemmet en avsaknad 

på tydliga ansvarstaganden inom organisationen. Den ”öppna säcken” som beskrivs fyllas på, i 

detta fall med ungdomar, men aldrig kunna knytas ihop med kommunens eller ledningens 

ansvarstagande kändes igen och boendepersonalen efterlyste riktlinjer och målsättningar även 

här. Bolman och Deal (2012) menar att det finns ett beroendeförhållande mellan de olika 

grupperna trots de meningsskiljaktigheter som kan förekomma. Det framgick att 

boendepersonalen inte upplevde att ledningen var beroende av dem i och med känslan av att de 

var utbytbara vilket därmed inte kan kopplas till den delen i Det politiska perspektivet. Det som 

framgick ur empirin var att respondenterna ansåg att det borde finnas en ömsesidig skyldighet att 

lyssna på varandra men att detta inte har skett fullt ut ”Det är min skyldighet som jobbar här och 

det är hens skyldighet att lyssna då hen är min chef och det är åsikter som är viktiga för 

arbetsplatsen i och med att arbetsplatsen också hörs”.  

 

Makt 

 

Även maktförhållandet mellan grupper som Bolman och Deal (2012) redogör för i Det politiska 

perspektivet blir tydligt i och med beslutet att en bestämd grupp skulle medverka i samtal med 

ledningen. Det upplevdes av respondenterna att ledningen lade ett ansvar på en grupp som själva 

inte hade valt att delta. Dessutom gavs en bild från ledningen av möjlighet att kunna påverka i 

beslutsfattandet fastän det under dessa möten upplevdes av gruppen att detta inte var möjligt. 

Detta förfarande är enligt det politiska perspektivet ett maktspel mellan olika grupper och 

individer då det finns lika intressen och prioriteringar inom en organisation. I detta fall skulle 

prioriteringen kunna ligga i att spara tid och resurser genom att använda en redan etablerad grupp 

medan prioriteringen hos boendepersonalen ligger i att kunna vara med och bestämma själva 

vilka som skulle vara med i samtalen med ledningen och att kunna påverka i beslutsprocessen. 

“jag förstår tanken av att ta en färdig grupp men det blir ett ansvar för de personerna som de 

själva inte har valt. [...] Sen vad jag har hört av dem så är det som att dem sitter där och får 

information men det har inte skett en dialog.” Bolman och Deal (2012) beskriver en organisation 

som levande där olika intressen ställs mot varandra och där det ständigt sker olika slags maktspel 

för att gynna det egna intresset. Detta blev tydligt i respondenternas upplevelser om att ledningen 

hade prioriteringar som ställdes emot de anställdas behov och åsikter samt verksamhetens 

funktion och syfte. Det framkom även av ett antal respondenter att de upplevde det som att 
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ledningen hade en baktanke med att inte inkludera boendepersonalen i förhandlingar och 

diskussioner för att på så sätt inte behöva möta och ta hänsyn till deras åsikter. Därför kan vi se 

att Det politiska perspektivet blir relevant för att förklara detta fenomen. 

 

Arbetet 

 

Lipsky (1980) beskriver den kombinerade beslutsbefogenheten och det direkta klientmötet inom 

Gräsrotsbyrokrati. Här kan boendepersonalens arbete medföra den konflikt Lipsky beskriver i 

och med detta, då de skulle utföra sitt arbete på HVB-hemmet genom tydliga samt raka besked 

och riktlinjer, samtidigt som de skulle möta ungdomarna, se till deras behov samt önskemål. Då 

exempelvis ungdomarnas rum blev dubbelbelagda till följd av det tagna beslutet, med de 

förändringar detta medföljde, hade boendepersonalen utfört sitt arbete, samtidigt som de inte 

hade kunnat ta den hänsyn till eller fått reflektera över ungdomarnas bästa eller behov, som 

egentligen bör göras enligt Johansson (2007). Här betonar Lipsky (1980) vikten av att 

kommunikationen mellan ledning och personalgrupp ska fungera för att organisationen ska 

kunna tillgodose de personliga behoven som efterfrågas samtidigt som en hållbarhet och 

funktionalitet ska finnas. 

 

Delaktighet 

 

Det Wolvén (2000) beskriver som viktigt inom Human Resource-perspektivet är samspelet 

mellan organisation och anställda, att det ska finnas en balans där båda parterna får det utbyte 

som behövs för att gynnas. Exempelvis ska organisationen få den begåvning, motivation och 

viljekraft som de anställda kan ge. Respondenterna uppgav som sagt sakna det inflytande som 

krävdes för att uppfylla detta, vilket tas upp inom Gräsrotsbyrokrati, där de nya 

omständigheterna på HVB-hemmet tycktes många gånger ge en bristande motivation och energi. 

En respondent sa ”jag gör fortfarande mitt jobb och jag tycker om att gå till mitt jobb men jag är 

lite mindre engagerad och personer som är mer engagerad och trivs på sitt arbete gör ett bättre 

arbete är de som inte är lika engagerad”. En annan respondent sa även ”det är alltid bra med 

information men många känner att vi hade önskat att vi hade varit mer informerade för då hade 

vi ändå kunnat inbilla oss att vi var delaktiga. Nu känns det som att mycket sker, mycket 

planeras och mycket händer och bestäms och vi har fått lite information om vad som händer och 

vi är inte delaktiga i besluten”. Bolman och Deal (2012) betonar även hur arbetsuppgifterna bör 

tillåta de anställda ge uttryck för sin identitet och sina färdigheter, vilket igen boendepersonalen 

upplevde fattades i verksamheten, i och med det bristfälliga samarbetet dem och ledning 

emellan. Perdahl (2009) menar att behovet av kompetensutveckling och verksamhetsutveckling 

är viktigt för att kunna planera för, hantera och skapa strukturer för att arbeta med utveckling i 

och av den egna verksamheten. Liknande åsikter framgick av empirin då boendepersonalen 

önskade att få vara mer delaktig i förändringsprocessen för att själva kunna utveckla sin 

kompetens samt planera och strukturera i den egna verksamheten kan 
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Kommunikation 

 

Respondenterna uttryckte vid upprepade tillfällen en brist på kommunikation och tycktes känna 

en liten möjlighet till att påverka besluten samt tillvägagångssätten för att implementera dessa. 

Lipsky (1980) beskriver även i Gräsrotsbyråkratin hur intresse och prioriteringar i regel skiljer 

sig mellan anställda och ledning, vilket även respondenterna upplevde då de såg ett ekonomiskt 

intresse i de olika genomförandena, medan de efterfrågade mer genomtänkta lösningar med mer 

hänsyn till boendepersonalen och ungdomarna. 

 

Hantering 

 

Boendepersonalen uttryckte att många i personalgruppen sagt upp sig och sökt sig till nya 

arbetsplatser. Detta är likt Lazarus och Folkman (1984) en strategi för att hantera en situation i 

en viss del i copingprocessen. Att byta arbetsplats kan vara ett sätt att få kontroll över situationen 

och kan vara den del som boendepersonalen har störst möjlighet att påverka. Då alla har olika 

personliga förutsättningar att hantera stressiga situationer kan det vara så att de som sökte sig till 

nya arbetsplatser hade andra copingegenskaper än de som stannade kvar. 

  
Ahmadi (2008) beskriver Copingteorin som sökandet efter en betydelse i stressiga tider, i detta 

fall skulle ungdomarnas trygghetskänsla kunna vara det betydelsefulla som boendepersonalen 

strävade efter att upprätthålla. Denna betydelse skulle också kunna vara sammanhållningen i 

boendepersonalgruppen och värnandet om varandra som fanns. En respondent beskrev vikten av 

att kunna komma hem efter arbetet och att kunna njuta av umgänget med familj och vänner, det 

skulle kunna visa på den meningsfullhet i en stressad situation som är ett sätt för hantering av 

svåra situationer (Ahmadi, 2008). 

  

Av Ahmadis (2008) fem olika Copingmodeller är det främst Kämparanda, Hjälplöshet & 

hopplöshet och Ångest som kan kopplas till empirin. Det framgick att det var en blandning av 

dessa tre Copingmodeller hos de flesta av respondenterna då de upplevde både ett behov av att 

kämpa för att få fram sina åsikter samtidigt som de kände en minskad lust till sitt arbete och en 

känsla av hopplöshet. En respondent uttryckte att kämparandan brutits ner och övergått i en 

känsla av fatalism då boendepersonalen inte hade fått gensvar från ledningen. Detta visar även på 

den process där olika områden bearbetas under olika stadier vilket Lazarus och Folkman (1984) 

menar är ett nödvändigt skeende för att hantera händelser som anses som stressiga. I detta fall är 

kämparandan ett stadie i copingprocessen som sedan går över till hopplöshet vilket är en annan 

del i processen.  

  

Det blev även tydligt i empirin att ångest var en vanlig Copingstrategi för att hantera 

förändringen på. Respondenterna upplevde stress och oro samt svårigheter att släppa tankarna på 

arbetet vilket upplevdes som påfrestande. Förnekelse sågs inte lika tydligt i empirin men 
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förekom då en respondent upplevde att kollegor eventuellt inte visade hur de egentligen mådde 

utan visade en positiv attityd för att förneka hotet i situationen. 

7.1 Slutsats 

 

Slutsatsen i denna studie är att boendepersonalen upplever att arbetsförhållandena på det 

undersökta HVB-hemmet har påverkats, i och med beslutet om det ökade fördelningstalet i den 

aktuella kommunen. Det vi dock upptäckte under analysen var att det ökade antalet mottagna 

ungdomar inte direkt påverkade arbetsförhållandena, istället upplevde boendepersonalen att 

ledningens sätt att implementera beslutet samt hur de gav (bristfällig) information kring 

förändringen var det som huvudsakligen hade inverkan på arbetsförhållandena. Detta framgick 

då respondenternas fokus låg på betoningen av brist på kommunikation från ledningen, brist på 

känslan av delaktighet samt brist på möjligheten att kunna påverka processen. Vad gäller 

respondenternas hantering av denna förändring kunde vi främst identifiera likheter med tre 

Copingmodeller; Kämparanda, Hjälplöshet & hopplöshet och Ångest. De fick kämpa för att få 

fram åsikter, upplevde en minskad lust till att arbeta och en känsla av hopplöshet. De flesta 

stannade kvar på arbetsplatsen och ville fortsätta att arbeta professionell, men en i 

boendepersonalen uppgavs ha lämnat arbetsplatsen samt att andra funderade på att göra samma 

sak. Vidare kunde vi se tydliga kopplingar mellan tidigare forskning, våra valda teorier och 

empirin i de olika delar vi valt ut för vår analys. 

8. Diskussion 
 

Vår empiri visade att den största förändringen för boendepersonalen efter det ökande 

fördelningstalet upplevdes vara hur beslutet implementerades, snarare än själva antalet 

ungdomar. Det fanns enligt boendepersonalen en brist i kommunikation mellan dem och 

ledningen, där information samt delaktighet saknades. Här ställer vi oss frågan hur det kommer 

sig att vi fick detta resultat? När vi började denna studie hade vi en bild av hur situationen på 

HVB-hemmet såg ut i och med beslutet om ett ökat mottagningsantal för EKBU i den aktuella 

kommunen. Vi antog att antalet ungdomar skulle öka mer markant från och med det datum 

beslutet skulle implementeras och att det var detta som boendepersonalen på HVB-hemmet 

skulle uppleva som den största förändringen för arbetsförhållandena. Då vi utformade 

intervjuguiderna enligt vår bild ledde till att liten fokus låg på själva antalet ungdomar i 

frågeformuleringarn då vi utgick från att antalet ungdomar var orsaken. Istället hade vi öppna 

frågor, där fokus från boendepersonalen visade sig ligga på själva beslutet och hur 

implementeringen gick till samt hur detta upplevdes av dem. Därför bör det finnas en 

medvetenhet om att resultatet kan vara påverkat av vår förutfattade bild av situationen. Samtidigt 

var vår avsikt att studien skulle vara kvalitativ och öppen, vilket i sin tur skulle ge utrymme till 

respondenterna att ta upp de dem ansåg vara viktigt. Därav anser inte vi att resultatet är felaktigt 

då det reflekterar respondenternas bild av situationen. 
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På grund av ovan redovisad orsak, fokuserade vi till en början mycket på den politiska processen 

kring migrationen och ansvarsfördelningen i samhället. Dock vad gäller vår bakgrund anser vi att 

denna fortfarande är relevant, då det kan vara bra att ha en förkunskap om de olika 

myndigheterna och organisationerna som jobbar med EKBU samt tar besluten. Exempelvis hade 

vi kunnat redovisa Organisationsteorin redan i bakgrunden, men vi valde att ta med den i vår 

teoridel. Vår nuvarande bakgrund “mynnar ut” i den problemformulering som väckt vårt intresse 

att utföra studien till en början. 

  
Syftet reviderades under studiens gång då vi har insett att våra teorier och empiri inte har 

överensstämt med syftet (Bryman, 2011). Frågeställningarna kan upplevas som upprepningar av 

syftet, men då syftet innefattar de områden och aspekter vi ville undersöka kändes det lämpligt 

att endast förtydliga i frågeställningarna. 

  
För att underlätta studien avgränsade vi oss till en och samma arbetsgrupp, samt att detta skulle 

underlätta för fokusgruppen då vi tänkte att respondenterna i denna bör känna varandra. En av 

respondenterna tillhörde en annan arbetsgrupp men arbetade tillfälligt med den undersökta 

arbetsgruppen. Denne/denna respondent var även ny inom detta arbetsområde och hade därmed 

inte så mycket erfarenhet som vi beskrev som önskvärt för vår studie, dock ansåg vi att 

denne/denna respondent ändå kunde medverka i fokusgruppen då vi ansåg det intressant och 

värdefullt att få en nyanställds åsikter och upplevelser kring förändringen. Om vi hade vänt oss 

till fler HVB-hem kan studien eventuellt ha blivit mer generaliserbar (Bryman, 2011). Samtidigt 

hade studien tagit längre tid. Ungdomarnas upplevelse hade varit intressant att undersöka, men 

då dessa inte nödvändigtvis har uppmärksammat eventuella förändringar, samt att en svårighet 

fanns med kommunikationen språkmässigt, så blev studien begränsad till endast det berörda 

HVB-hemmets arbetsgrupp. 

  
Det vi även är medvetna om är att vi bara har tagit del av åsikterna från en sida av organisationen 

i och med att vi endast har undersökt boendepersonalens upplevelser och inte ledningens. Det 

kan därför ge en orättvis bild av situationen då ledningens syn på händelsen kan se ut på ett annat 

sätt. Dessutom har vi inte haft tillräckligt med insikt i organisationen för att kunna se hur 

ledningen har diskuterat situationen - troligen fanns många åsikter i frågan. Så ledningen behöver 

inte heller vara en homogen grupp utan kan bestå av många olika grupper och aktörer där brister 

i kommunikation och information kan förekomma. 

  
Vi har reflekterat över att respondenterna representerade den del av boendepersonalen som hade 

starkast åsikter i ämnet och därav kan ha gett en skev bild av hela arbetsgruppens egentliga 

åsikter. Detta kan i sin tur ha påverkat vårt resultat på så sätt att upplevelserna framstod som 

generellt mer negativa än vad de egentligen var. I sin tur kan även analysen ha påverkats av 

detta. Då det är vi som har kopplat empirin med teorierna så förstår vi att analysen kan vara 

påverkad av våra egna värderingar och tolkningar. Samtidigt är detta oundvikligt i kvalitativa 

studier då det är vi som forskare som ska tolka materialet. 
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Enligt samtyckeskravet bör respondenterna ställa upp på frivillig basis och vi fick samtycke från 

samtliga respondenter. Dock kan det diskuteras kring huruvida personalen ställde upp frivilligt 

då det var enhetschefen som förde vår förfrågan vidare till arbetsgruppen och därmed kan 

personal ställt upp på intervju för att det var chefens vilja och inte respondentens. Med de etiska 

övervägandena finns även nyttjandekravet som man ska ta hänsyn till. Vi klargjorde att vår 

insamlade information enbart kommer att användas i vår uppsats men förklarade också att 

uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Umeå Universitets digitala vetenskapliga arkiv 

(DiVA). Denna sida är tillgänglig för privatpersoner, vilket kan leda till att den blir läst med 

“icke-vetensapliga avsikter”. 

  
I slutet av uppsatsskrivandet upptäckte vi att vår studie hade karaktär av en fallstudie, även om 

detta inte var vår avsikt i början av studien. En fallstudie är en undersökning av en specifik 

företeelse, till exempel en händelse, en institution, ett skeende eller en social grupp (Merriam, 

2011). Då vi har undersökt hur ett enskilt beslut har påverkat en enskild arbetsgrupp på ett 

enskilt HVB-hem under en viss tidsperiod så kunde vi se att vår studie till stor del uppfyller 

kriterierna för en fallstudie. Fallstudie som forskningsmetod hade med fördel kunnat användas 

redan från början och det går att diskutera kring om detta hade inneburit ett annorlunda resultat. 

Vi tror inte att resultatet hade sett mycket annorlunda ut, däremot hade vårt arbetssätt sett 

annorlunda ut. 

  
Vad gäller tidigare forskning hade fler studier kunnat användas för att få en större kartläggning 

av området. Vi fann det svårt att hitta liknade studier kring detta ämne, men vi fann främst 

tidsramen vara en avgörande faktor för hur många vi kunde ta med. Vi anser att vår studie har 

bidragit med ny kunskap i ämnet, då vi inte har hittat studiens problemformulering undersökt i 

tidigare studier. Vi anser även att vår studie kan ha betydelse då den ger en inblick i hur 

boendepersonalens uppfattning såg ut och på vilket sätt de hade velat ha det annorlunda. Detta 

kan liknande verksamheter eller andra arbetsplatser ta med sig. 

  
Förslag till fortsatt forskning är 

● Att undersöka den så kallade ledningens perspektiv på frågan. 

● Att utöka antalet respondenterna i en liknande studie, antingen på samma HVB-hem eller 

inkludera fler verksamheter. Man skulle också kunna undersöka liknande omständigheter 

på andra organisationer som inte nödvändigtvis berör EKBU. 

● Att undersöka ungdomarnas synvinkel på förändringarna i verksamheten. 

● Att genomföra en liknande studie i en kommun med annorlunda fördelningstal, då detta 

troligen påverkar omständigheterna väldigt mycket. 
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9. Ansvarsfördelning 
  
Amanda Sellstedt har tagit och hållit kontakt med HVB-hemmet, samt skrivit Urval, 

Operationalisering, Gräsrotsbyrokrati, Copingteori, Boendepersonalens reaktioner och 

Hantering i arbetsgruppen, samt strukturerat upp Analysen. Sophie Löfgren Roberts har skrivit 

Innehållsförteckning, Disposition av uppsats, Bortfall, Etiska överväganden, Det politiska 

perspektivet, Human Resource-perspektivet, Information om förändring, Påverkan på 

arbetsförhållandena, Påverkan på ungdomarna, Spekulationer kring anledning, Efterfrågas i en 

organisation – sammanfattning av respondenterna och Ansvarsfördelning. Sophie har ansvarat 

för referenslistan. 

  
Vi har tillsammans kommit fram till uppsatsens namn, syfte, frågeställningar, 

problemformulering, val av metod och teorier. Vi har tillsammans skrivit Intervjuguiderna samt 

Sammanfattning, Inledning, Bakgrund, Avgränsningar, Definitioner, Datainsamling, 

Litteraturinsamling, Reliabilitet, Validitet, Generaliserbarhet, Kvalitativ metod, Analysmetod, 

Metodreflektion, varsin artikel i Tidigare forskning, Teorireflektion, Analys och Diskussion. 

Intervjuerna delades upp så att båda hade varsin enskild intervju samt varsin halva av 

fokusgruppen att transkribera och koda. Sedan satt vi tillsammans och kategoriserade dessa. 

Båda har läst igenom varandras texter och ”godkänt”, samt kommit med åsikter och 

förändringar. Referenslistan har båda fyllt i eftersom. 

  
Genom delat författarskap kunde problem ha uppstått. Exempelvis kunde vi ha använt oss av 

olika språk och skrivsätt vilket kunde ha lett till en sämre helhet. Dock upplever vi att vårt arbete 

är enhetligt. Det var även viktigt med tydlig kommunikation då vi delvis har skrivit på olika håll, 

detta för att uppsatsen skulle bli enhetlig och tydlig. Vi ansåg att det var viktigt att vi skulle vara 

överens kring de olika avsnitten och vad som framgick. Det var exempelvis viktigt att metod, 

empiri, analys och diskussion hade uppfattats på samma sätt av oss båda.  

 

Från det delade författarskapet har vi kunnat ta stor hjälp av varandra. Vi har kunnat bolla idéer, 

ge olika förslag, kommit med förslag och ge olika insikt. Det har underlättat arbetet mycket då 

det har kunnat delas upp emellan oss vilket effektiviserade processen. Vi upplever att vi inte 

hade klarat oss utan den andra för att färdigställa denna uppsats.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

  

Intervjuguide enskilda intervjuer 

● Syftet med denna studie är att undersöka, med organisationen som utgångspunkt, 

huruvida beslutet om det ökade mottagningsantalet av EKBU upplevs av 

boendepersonalen påverka arbetsförhållandena på ett HVB-hem i en berörd kommun, 

samt hur boendepersonalen hanterar de eventuellt förändrade arbetsförhållandena.  

● Metod - kvalitativa semistrukturerade intervjuer med enskilda samt fokusgrupp. 

● Förvaring av data - inspelningar på låsta mobiler, slängs då C-uppsats är skriven. 

Transkriberingar är avidentifierade, inga namn, städer eller andra uppgifter kommer 

synas. 

● Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta. 

● Vi har tystnadsplikt. 

● Resultatet kommer att redovisas i vår uppsats, denna kommer senare att laddas upp på 

Umeå universitets digitala vetenskapliga arkiv, DIVA. 

● Vi räknar med att samtalet tar ca 30 min. 

  
Under hösten 2014 kom beskedet att kommunen skulle ta emot nästan 3 gånger så många 

ensamkommande barn-och ungdomar från och med januari 2015. 

  

När fick du reda på att detta skulle ske? 

  

(Hur fick du reda på det?) 

  

Märker du av en förändring hos boendepersonalen? Hur i så fall? 

  

Har ditt arbete påverkats rent praktiskt av denna förändring? Hur i så fall? 

  

Hur upplever du som person förändringen, sedan ni fick informationen tills nu? 

  

Hur hanterar du de eventuella förändringar detta inneburit? 
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Bilaga 2 

  

Intervjuguide fokusgrupp 

  
● Syftet med denna studie är att undersöka, med organisationen som utgångspunkt, 

huruvida beslutet om det ökade mottagningsantalet av EKBU upplevs av 

boendepersonalen påverka arbetsförhållandena på ett HVB-hem i en berörd kommun, 

samt hur boendepersonalen hanterar de eventuellt förändrade arbetsförhållandena.  

● Metod - kvalitativa semistrukturerade intervjuer med enskilda samt fokusgrupp. 

● Förvaring av data - inspelningar på låsta mobiler, slängs då C-uppsats är skriven. 

Transkriberingar är avidentifierade, inga namn, städer eller andra uppgifter kommer 

synas. 

● Deltagandet är frivilligt och ni har rätt att avbryta. 

● Vi har tystnadsplikt. 

● Resultatet kommer att redovisas i vår uppsats, denna kommer senare att laddas upp på 

Umeå universitets digitala vetenskapliga arkiv, DIVA. 

● Vi räknar med att samtalet tar ca 1h. 

  
Under hösten 2014 kom beskedet att kommunen skulle ta emot nästan 3 gånger så många 

ungdomar från och med januari 2015 

  

Upplever ni att er arbetsplats har förändrats? Om ja, hur? 

  

(Hur tänker ni kring den förberedelsetid som funnits för att kunna ta emot EKBU?) 

  

Upplever ni att arbetsuppgifterna har förändrats? Om ja, hur? 

  

Hur hanterar ni som arbetsgrupp en eventuell förändring? 

  
 


