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Sammanfattning 
Att arbeta med flyktingar är en del av det sociala arbetet som idag blivit väldigt utbrett. Under 
sommaren och hösten 2015 ökade antalet flyktingar som anlände till Sverige och arbetet blev 
mer krävande än någonsin. Personer som arbetade med dessa flyktingar fick dra ett stort lass 
för att täcka upp för de växande behoven. Mycket ny personal rekryterades och antalet 
asylboenden, däribland boenden för ensamkommande barn, ökade markant i Umeå kommun. 
I samband med detta ändrades också förutsättningarna för den personal som arbetade med 
ensamkommande barn. Syftet med den föreliggande studien var att undersöka vilken 
upplevelse personal på boenden för ensamkommande barn hade av detta och om de upplevde 
någon väsentlig skillnad i sin arbetssituation. Intervjuer genomfördes med utgångspunkt i en 
intervjuguide som konstruerades utifrån områdena egna uppfattningar, tidigare forskning 
samt Theorell & Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell. Resultatet visar att personalen 
upplevde en stor förändring i arbetet och dess omfattning. Den övergripande känslan bland 
deltagarna var negativ och det visade sig att strukturen ändrats såväl i arbetsuppgifterna som i 
flyktingverksamheternas organisation. Den mest framträdande skillnaden i arbetet nu jämfört 
med innan flyktingkrisen, gällde relationen till ungdomarna. Relationerna ansågs bli lidande 
till följd av den ökade arbetsbelastningen, då det inte längre fanns tid till varken etablerandet 
eller bibehållandet av dem. 

 
 
Nyckelord: Flyktingkris, ensamkommande barn, otydlighet, stress, arbetsbelastning, 
relationer.
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1. Inledning 
1.1 Problemområde 
Under 2015 ökade antalet asylsökande i Sverige, enligt Migrationsverkets statistik (2016), 
från omkring 80 000 under 2014 till det dubbla 2015. Detta har inneburit en stor belastning på 
de verksamheter som ansvarar för mottagandet av dessa människor. Kraven och 
förväntningarna på dessa verksamheter har förändrats, då det inte funnits beredskap att 
upprätthålla den tidigare standarden. Då antalet asylsökande ökat, har även efterfrågan på 
boenden för dessa människor ökat. Detta har i sin tur lett till att många nya boenden startat 
vilket skapat ett stort rekryteringsbehov av personal. 

 
 
Enligt Godani (2016) har också antalet ensamkommande flyktingbarn ökat markant under det 
senaste året. År 2015 kom 33 369 barn och ungdomar till landet. Alla var ensamma, alltså på 
flykt utan sina föräldrar eller andra anhöriga. De flesta var pojkar. Endast 2 847 av dessa var 
flickor. Ökningen har berott på att ungdomar flyr från Syrien, Irak, Afghanistan och Somalia - 
länder som levt med terrorattacker, krigshandlingar och fattigdom under lång tid. I regel är 
dessa barn inte förberedda på flykten och illa informerade om vad den kommer att innebära. 

 
 
Då flyktingsituationen är ett väldigt aktuellt ämne i världen och Sverige just nu, känns det 
viktigt att belysa de eventuella problem som kan uppstå i arbetet kring detta område. 
Flyktingar i stort och ensamkommande minderåriga i synnerhet, befinner sig i en väldigt 
utsatt situation. Att arbeta med dessa personer medför därför ett stort ansvar och behov av 
kompetens. Det kan även innebära en mental påfrestning att möta alla dessa människor och 
deras berättelser. Vi tänker att flyktingfrågan påverkar hela det sociala arbetets 
verksamhetsfält och därmed även kan komma att påverka oss i vår framtida yrkesutövning. 

 
 
Vi har valt att undersöka flyktingsituationen utifrån upplevelserna hos de personer som 
arbetar mitt i den. I detta fall personal på boenden för ensamkommande flyktingbarn. Vi 
upplever att detta perspektiv, i just denna fråga, inte lyfts fram i tillräcklig utsträckning. 

 
 
 
1.2 Begreppsförklaringar 
Integrationsassistent - I uppsatsen benämns ibland personal på boende för ensamkommande 
flyktingbarn som integrationsassistent. Detta är yrkestiteln för de som arbetar på boenden för 
flyktingar. 

 
 
Flykting: I uppsatsen används begreppet flykting och vad menas då med detta? FN:s 
flyktingkonvention (1951) definierar flykting som människor som har flytt från sina hem på 
grund av fruktan för förföljelse till följd av religion, nationalitet, politisk uppfattning eller 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp och därför inte kan eller vill återvända. Flykting kan 
också vara någon som flytt på grund av krig i hemlandet. 

 
 
Asylsökande: Med asylsökande menas en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd men 
ännu inte fått ett slutligt svar på sin ansökan.
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Ensamkommande barn: Termen ensamkommande barn eller ensamkommande flyktingbarn 
beskriver flyktingar och asylsökande personer som kommit till mottagarlandet utan en 
förälder eller vårdnadshavare innan de fyllt 18 år. 

 
 
Transitboende: Ensamkommande barn bor på transitboende fram till att de kunnat lämna in 
sin asylansökan till Migrationsverket och sedan därigenom fått en kommunanvisning. 

 
Asylboende: Asylboende är ett boende för ensamkommande barn som väntar på beslut efter 
att ha lämnat in sin asylansökan. 

 
PUT-boende: PUT står för permanent uppehållstillstånd och ett PUT-boende är ett boende för 
de barn och ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd. 

 
Utslussningsboende/Stödboende: Är en typ av boende för ungdomar som fått permanent 
uppehållstillstånd. Här erbjuds de hjälp och stöd för att främja självständighet, integration i 
samhället och med förberedelser inför vuxenlivet. 

 
 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt ges en förklaring för hur processen ser ut när de ensamkommande barnen 
kommer till Sverige. Vem är det egentligen som ansvarar för de olika delarna och vad är det 
som sker i praktiken? Här återfinns även information kring barnens utsatthet och anledningar 
till att fly. 

 
 
2.1 Migrationsverket 
Migrationsverket (2016) arbetar på uppdrag av riksdag och regering, vilka fastlägger den 
svenska asyl- och migrationspolitiken. Myndigheten har i uppdrag att tillämpa de 
bestämmelser som rör migrationspolitiken. Varje år skriver regeringen ett så kallat 
regleringsbrev innehållande mål, uppdrag och budget för Migrationsverket. 

 
 
På regeringens hemsida kan man läsa följande: 
”Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och 
som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar 
en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens 
utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.” 
(Regeringen, 2015) 

 
 
De ansvarsområden som Migrationsverket har gällande just ensamkommande barn är att 
informera sökanden om möjligheten att själva låta genomföra en medicinsk åldersbedömning 
eller läkarbedömning av ålder (Migrationsverket, 2016). Det är också att eftersöka 
ensamkommande barns familjemedlemmar under asylprocessen, att handlägga frågor som rör 
ekonomiskt bistånd till barnen och att verka för att de barn som inte får uppehållstillstånd ska 
kunna återvända till sina hemländer. Migrationsverket har även i uppgift att göra prognoser 
och beräkna behov av boendeplatser i kommunerna. De ska sedan teckna avtal med
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kommunerna om mottagande av ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd och anvisa 
en kommun som ska ansvara för barnets boende och omsorg samt administrera ersättningar 
till kommunerna. 

 
 
2.2 Ensamkommande barns utsatthet 
Anledningen till att ensamkommande barn lämnar sina ursprungsländer och söker sig till 
västerländska länder varierar kraftigt beroende på deras etnicitet, nationalitet, religion, 
politiska uppfattning eller sexualitet. Forskning tyder dock på att det i de flesta fall handlar 
om att söka politisk asyl snarare än ekonomisk trygghet (Wright, 2014 genom Kohli, 2007). 
Många har utsatts för eller riskerar att utsättas för förföljelse av sin regering eller av andra 
samhällsgrupper i hemlandet (Wright, 2014). Krigshandlingar som mord, våldtäkter, 
kidnappningar och tvångsrekryteringar till militära grupper drabbar ofta barn och de kan falla 
offer för sexhandel och tvingas utföra riskfyllt arbete. Det händer också att barn skiljs från 
sina familjer när de flyr från exempelvis naturkatastrofer och andra plötsliga och livshotande 
situationer. I andra familjer sker barnets resa planerat för att öka familjens möjlighet till 
överlevnad (Godani, 2016) 

 
 
Wright (2014) beskriver vidare hur familjer frivilligt skickar iväg sina barn till andra länder 
för att barnen ska erhålla det stöd de behöver men inte kan få i sitt hemland. Erfarenheterna 
som barnen har sedan innan och under själva resan gör ensamkommande barn särskilt sårbara 
och ställer höga krav på deras motståndskraft och förmåga att överleva. Som ett resultat av 
detta är ensamkommande barn i stort behov av planerade och omfattande stödpaket för att 
hjälpa dem att överkomma sin stora förlust och motgång i livet. 

 
 
Otrygghet och traumatiska upplevelser hotar att rasera många ensamkommande barns 
livsförutsättningar (Godani, 2016). Som konsekvenser av flykten tvingas de hantera 
separationen från föräldrar, syskon och vänner och skapa ett nytt liv i ett främmande land med 
en främmande kultur. Alla ensamkommande barn befinner sig därmed i en livskris. De bär på 
en sorg efter allt och alla de skilts från och lider ofta av posttraumatisk stress. Att personal på 
boenden, såsom inom sjukvården och skolan, har kunskap om ensamkommande och 
separerade barns speciella behov och känslomässiga sårbarhet, är avgörande för hur barnens 
framtid formas. Synen på framtiden liksom mål i livet skapas och underhålls med hjälp av 
vuxnas vägledning, omsorg, känslomässiga närhet och hjälp att förstå och tolka krav och 
förväntningar från skola, boende och samhället i stort. 

 
 
2.3 Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för att utreda och fatta beslut om placering och insatser anpassade efter 
det ensamkommande barnets behov (Migrationsverket, 2015). Ansökan om en god man till 
barnen går igenom Migrationsverket eller socialnämnden, vilka lämnar denna till 
överförmyndaren.  När ansökan inkommit ligger det på kommunens bord att utse en god man. 
Kommunen ansvarar även för att barnen får skolundervisning samt att, i de fall där barnen fått 
uppehållstillstånd, fortsättningsvis under uppväxten erbjuda insatser för att främja 
integrationen. I dessa fall ska man även försöka ta reda på var familjemedlemmar till barnet
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finns. Överlag handlar det om att kommunen besitter ett ansvar för mottagandet av 
ensamkommande barn och att bistå dem med omsorg och bostad. 

 
 
Vid mottagandet finns det även överenskommelser om att kommuner tillfälligt ska kunna ta 
emot ensamkommande asylsökande barn, detta kallas för ankomstkommun. 
Ankomstkommunen gäller tills att barnen blivit tilldelade en anvisningskommun, vilken är 
den kommun där de är tänkta att stanna och bli placerade i någon boendeform, oavsett om de 
fått uppehållstillstånd eller är asylsökande. 

 
 
2.4 Asylprocessen 
Med asylprocessen menas de olika stegen som en asylsökande genomgår från det att ansökan 
lämnas in till att beslut fattas. Att söka asyl är en mänsklig rättighet och därmed något som 
alla kan göra. Migrationsverket har till uppgift att pröva om den som söker skydd är 
berättigad uppehållstillstånd enligt utlänningslagen. Under 2015 gavs 34 765 personer skydd i 
Sverige efter att de sökt asyl (Migrationsverket, 2015). 
Asylprocessen inleds i och med att en person kommer till Sverige och lämnar in en ansökan 
om asyl till Migrationsverket (Migrationsverket, 2015). I samband med detta gör 
Migrationsverket en bedömning huruvida den asylsökande är i behov av ett offentligt biträde. 
Nästa steg är att den asylutredning som ska ligga till grund för beslut görs. Den asylsökande 
kallas till intervju och får (vid behov med stöd av offentligt biträde) redogöra för sitt behov av 
skydd i Sverige. Då asylutredningen genomförts fattas beslut om uppehållstillstånd. 
Eventuellt måste ärendet därefter kompletteras eller utredas vidare. Vid ett eventuellt avslag 
har man rätt att överklaga beslutet. 

 
 
2.5 Asylprocessen för ensamkommande barn 
Asylprocessen för ensamkommande barn startar då barnet söker asyl i Sverige och skiljer sig 
från vuxenprocessen. Migrationsverket kontaktar i samband med inkommen ansökan 
socialtjänsten i den kommun där barnet befinner sig. Migrationsverket anmäler behov av god 
man till kommunen (Migrationsverket, 2015). Gode mannen bär ansvaret att tillvarata barnets 
rättigheter i migrationsprocessen (Godani, 2016). Därefter genomförs så kallat 
utredningssamtal i vilket frågor om barnets familj, ursprung och identitet ställs. Under detta 
samtal ges även utrymme för information och frågor som barnet kan ha. Utredningssamtalet 
följs av en asylutredning där barnet med stöd av offentligt biträde och god man anger 
anledningen till asylansökan. Ett beslut fastslås och kan även här följas av komplettering eller 
vidare utredning. Barnet har i sådana fall stöd av offentligt biträde och god man. I de fall där 
ansökan avslås håller man återvändarsamtal då barnet tillsammans med god man och 
tjänsteman på Migrationsverket samtalar om den kommande återresan till hemlandet 
(Migrationsverket, 2015). 

 
 
Ovissheten som följer med en asylprocess kan vara svår att hantera för de ensamkommande 
barnen och leder inte sällan till kris (Godani, 2016). De känner sig ofta hjälplösa när de inte 
kan påverka sin situation och inte förstår. Inget datum kan heller anges för det slutgiltiga 
beskedet gällande asylansökan. Blotta tanken på att återvända till hemlandet kan stå i vägen 
för ett rationellt tankesätt och handlande kring sin asylprocess. Ju längre väntan på beslut,
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desto svårare blir det oftast för ungdomarna att hantera sina känslor och sin vardag. Allra 
svårast är asylprocessen för de barn som räds för sitt liv vid ett eventuellt avslag. 

 
 
 

3. Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning som berör ämnesområdet för studien. 
Innehållet täcker in både delar som är direkt kopplade till studiens syfte men även delar som 
relaterar till området i ett vidare perspektiv. Inledningsvis återges forskning rörande innebörd 
och konsekvenser av att arbeta med- och möta utsatta barn. Hur påverkas människor och vilka 
strategier tillämpas? Därefter följer redogörelser kring begreppet psykosocial arbetsmiljö. 

 
 
3.1 Att arbeta med utsatta barn 
I en studie av Harangi (2013) framkommer det att arbetet på boenden för ensamkommande 
flyktingbarn är psykiskt och känslomässigt påfrestande. Personalen som deltog i studien 
använde sig därför medvetet av olika copingstrategier för att hantera den emotionella 
påverkan. Dyregrov och Mitchell (1992) beskriver att sådana självbevarande strategier kan 
innebära en stärkande, positiv inre monolog i ordalag som ”jag gör så gott jag kan”. Det kan 
också innebära att aktivt mota bort betungande tankar genom att tydligt avskärma arbete från 
fritid. En tredje strategi är att undvika intryck och information som kan röra upp känslor och 
tankar, exempelvis medias bevakning av krig och katastrofer. 

 
 
Att möta just barn i svåra situationer antas kunna förstärka motiverande faktorer i 
hjälparbetares personlighet, bryta ner mentala försvarsmekanismer och skapa stark 
identifikation med barnet i sig eller med barnets familj (Dyregrov och Mitchell, 1992). 
Identifikationen med ett offer eller utsatt person blir nämligen särskilt stark när situationen 
involverar barn. Människor har nästan alltid betydande relationer till barn i sina egna liv, 
alternativt tydliga bilder av sig själv som barn. De är föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar 
och så vidare, och kan därför med lätthet föreställa sig sina egna närstående i svåra 
situationer. 

 
 
Brendler-Lindqvist och Larsson (2004) menar att det ofta kan väcka starka känslor hos 
boendepersonal att ta del av ensamkommande barns upplevelser och berättelser av 
separationer, död, kränkningar och förföljelse. Känslorna består ofta av maktlöshet och 
hjälplöshet och kan frambringa en orealistisk vilja att reparera allt som ungdomen utsatts för. 
Som ett psykologiskt försvar mot de egna överväldigande känslorna är det också vanligt att 
reagera med förnekelse av det som flyktingbarnen uttrycker. Dyregrov och Mitchell (1992) 
beskriver också känslor av hjälplöshet, rädsla, ångest, existentiell osäkerhet, ilska, sorg, 
samvetskval, skam och skuld som potentiella reaktioner efter möten med barn i kris och 
trauma. I själva mötet med barnen kan vissa strategier, såsom att distansera sig emotionellt, 
vara viktiga för vissa arbetsgrupper. Detta för att kunna utföra sitt uppdrag adekvat och inte 
överväldigas känslomässigt. Däremot påpekar författarna att det är minst lika viktigt att i 
efterhand ges möjlighet att ventilera och tala om sina intryck av- och reaktioner på händelser.
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Arbete med barn i utsatta situationer kan, som nämnts ovan, lätt föda ett oerhört engagemang, 
vilket tyvärr riskerar ett åsidosättande av den egna hälsan. (Dyregrov & Mitchell, 1992). I en 
studie av Dickinson och Perry (2002) visade sig den främsta orsaken till att de medverkande 
socialarbetarna bytte arbetsinriktning, vara utbrändhet i form av emotionell utmattning. Dessa 
socialarbetare arbetade med just klientgruppen utsatta barn. Det som visade sig skydda 
personalen från de svårigheter de mötte i arbetet var relationer till arbetskollegor, stöd från- 
och tillit till sin chef, samt ett klimat som främjade diskussioner kring de arbetsrelaterade 
problem man upplevde. Dyregrov och Mitchell (1992) nämner vidare i sin studie kollegor 
som den kanske viktigaste gruppen att dela sina upplevelser, reaktioner och åsikter med. 

 
 
För att upprätthålla goda och meningsfulla relationer med omhändertagna barn måste 
socialarbetare engagera sig på både en känslomässig och professionell nivå. Detta skapar lätt 
slitningar mellan organisatorisk effektivitet och den egna omsorgen för klienterna. Det leder 
ofta till svåra avvägningar i var socialarbetarens lojalitet ligger. Verksamheter måste därför 
skapa sådana förhållanden som underlättar för en känslomässig harmoni hos personer som 
jobbar med utsatta barn (Leeson, 2010). I en brittisk studie av Kohli (2006) uppgavs dessutom 
tillit och språk som hinder för relationen mellan socialarbetare och ensamkommande barn. 
Det fanns ofta en misstro dem emellan samt att socialarbetarna inte förstod ungdomarna fullt 
ut, vilket socialarbetarna upplevde som problematiskt. 

 
 
Leeson (2010) poängterar i sin studie några förutsättningar för att socialarbetare ska kunna 
utföra sitt arbete med omhändertagna barn på ett tillfredsställande sätt. Utbildning av hög 
kvalitet, kompetent ledarskap och lämpliga och tillräckliga resurser nämns särskilt. Med det 
stora flyktingmottagandet som nyligen skett i Sverige har det dock varit svårt att rekrytera 
personal med rätt kompetens och erfarenhet. Ensamkommande flyktingbarn har kommit i 
tusental och nya verksamheter har startat för att kunna möta dessa barn och ungdomars behov 
(Modin, 2016). 

 
 
Bowden, Irizarry och Miller (2013) påpekar vikten av att ensamkommande barn, deras 
livserfarenheter och deras vårdare tas på allvar på politisk nivå. Det finns ett behov av vidare 
forskning kring de problem som ensamkommande barn och deras vårdare stöter på (Bowden, 
Irizarry & Miller, 2013). Abrahamsson och Johansson (2013) menar i sin tur att arbetsmiljön 
alltid bör prioriteras och tas på allvar, då brister i den kan ge negativa konsekvenser för 
människors livskvalitet i stort. Glisson och Hemmelgarn (1998) visar i sin studie på att ett bra 
klimat på arbetsplatsen är nära sammankopplat med positiva resultat i arbetet med utsatta 
barn, därför är det alltid lönsamt med satsningar på den psykosociala arbetsmiljön inom denna 
typ av verksamheter. 

 
 
3.2 Psykosocial arbetsmiljö 
År 1959 myntades begreppet psykosocial av psykoanalytikern Erik H Eriksson (Abrahamsson 
& Johansson, 2013). Numera är det ett välkänt och ofta förekommande begrepp, inte minst 
när man talar om arbetsmiljö och vill förklara problem som stress och ohälsa. De psykosociala 
aspekterna av arbetsmiljön, tillsammans med de arbetsorganisatoriska, ges även stort
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utrymme i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket betonar också vikten av det psykosociala 
området i dagens arbetsmiljö. Begreppet är således högst aktuellt än idag. 

 
 
Psykosocial arbetsmiljö handlar om individens samspel med alla aspekter av 
arbetssituationen (Abrahamsson & Johansson, 2013). Man möter alltid arbetsmiljön som en 
helhet och de fysiska och psykiska delarna går därmed inte att särskilja från varandra. Hur 
människan påverkas av, utvecklas av och utvecklar arbetsmiljön, vilka relationer man har, 
strukturer, teknik och diskurser - det och mycket mer är inkluderat i den psykosociala 
arbetsmiljön. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att människor är olika och påverkas 
olika. 

 
 
Svensk och internationell forskning har hittat tre dimensioner som är tätt sammankopplade 
med vad som är viktigt för hälsa och välbefinnande i arbetsorganisatoriska förhållanden 
(Järvholm, 1996). Dessa är uppgiftens mentala belastningsnivå och kravnivå, den anställdes 
handlingsutrymme samt det sociala stödet. Att som anställd kunna kontrollera belastningar 
och krav kan bidra till mental utveckling och kompetensutveckling. Om kontrollen brister kan 
samma kravnivå orsaka negativ stress och även både fysisk och psykisk förslitning. 

 
 
Det blir förståeligt att det ofta brister i någon aspekt av arbetsmiljön då man läser 
Abrahamsson och Johanssons (2013) sammanfattning av en god arbetsmiljö. Den framstår i 
det närmaste som en utopi: 

 
 
”I en god arbetsmiljö är inte bara fysiska risker och problem undanröjda och utrustning och 
lokaler anpassade efter människors olika fysiska och psykiska förutsättningar och utformade 
för att underlätta arbetet, utan här har de anställda också egenkontroll, delaktighet och 
inflytande – i både stort och smått. Det handlar om att kunna påverka arbetsfördelning, 
arbetstakt och arbetssätt – i relation till både andra människor och tekniska system. I en god 
arbetsmiljö ger arbetet fysisk, intellektuell och kulturell stimulans, omväxling, social 
samvaro, sammanhang, lärande och personlig och yrkesmässig utveckling. Här balanseras 
arbetsbelastningar, krav och utmaningar (både fysiska och psykiska) till en lagom nivå. 
Dessutom präglas arbetsplatsen av jämställdhet, rättvisa, respekt, tillit, demokratiskt 
ledarskap och öppen kommunikation och med goda möjligheter till trivsel och socialt stöd. 
Arbetet innebär också goda möjligheter att kombinera med ett rikt och hållbart liv utanför 
arbetet.” 

 
 
 
4. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om personal på boenden för ensamkommande 
flyktingbarn upplever någon skillnad i sin arbetssituation i och med den ökade 
flyktingströmmen. 

 
 
Följande frågeställningar är utifrån syftet särskilt intressanta att besvara:
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Har arbetet för personal på boenden för ensamkommande flyktingbarn förändrats och på 
vilket sätt? 
Hur har personalen upplevt dessa eventuella förändringar? 
Om arbetsbelastningen har ökat, har då något blivit lidande i arbetet? 

 
 
5. Teoretisk referens 
Då syftet med denna studie är att undersöka hur personal på olika boenden för 
ensamkommande barn upplever sin arbetssituation och om den har förändrats till följd av den 
ökade flyktingströmmen, har vi valt att utgå ifrån Theorell & Karaseks (1990) krav-, kontroll- 
och stödmodell. Den beskriver påverkan av de yttre krav man har i förhållande till den 
kontroll över situationen man upplever och det stöd man kan få. Denna teori brukar användas 
för att förklara vad det är som påverkar känslan av stress. Vi har valt att använda denna 
teoretiska modell för att analysera hur olika faktorer påverkar den psykosociala arbetsmiljön 
och därmed besvara de frågeställningar vi har. Här nedan presenteras de olika delarna i 
modellen mer utförligt. 

 
 
5.1 Krav 
Med krav menar Theorell & Karasek (1990) faktorer som grad av effektivitet och 
tidsbegränsningar. Denna del innefattar även olika psykologiska krav och används för att 
förstå i vilken utsträckning arbetet kräver mental kraft. Kraven kan brytas ner i mer konkreta 
delar så som arbetsbelastning, konflikter, tillgänglighet och i vilken utsträckning personalen 
känner sig trygg på arbetet. Höga krav och låg kontroll har visat sig öka risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar, samt att det även kan medföra psykologiska påfrestningar som kan verka 
negativt på arbetsförmågan. 

 
 
5.2 Kontroll 
Kontroll, som benämns synonymt med handlingsutrymme, står för arbetskompetens och 
möjligheten att vara med och fatta beslut. Detta medför kontroll i arbetssituationen och över 
de krav som finns. Om kontrollen brister kan det leda till stress då stress kan uppstå vid 
tillfällen där man inte känner full kontroll över sin möjlighet att påverka och hantera olika 
situationer. Kontrollförlust leder ofta till inaktivitet och bristande engagemang och uthållighet 
(Theorell, 2005). Att utöva kontroll kan se olika ut för olika individer. Det har att göra med 
samspel mellan individ, dennes sätt att vara och omgivningen. Det kan även ha att göra med 
genetiska förutsättningar eller sådant man har med sig från tidigare situationer. 

 
 
Theorell (2005) skriver om något som kallas för “locus of control” som syftar till känslan av 
att kunna och själv behöva hantera eller åtgärda de problem som uppstår. Detta har i så 
kallade tvillingstudier visat sig vara något som framförallt utvecklas i vuxen ålder och 
huvudsakligen bland människor i västvärlden där beslutsfattandet finns hos den egna 
individen i högre grad än på platser där kanske familj och släkt står för de beslut som tas i 
större utsträckning. 

 
 
Coping, som syftar till det individuella sättet att hantera olika situationer, har en stor påverkan
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på hur man tillämpar kontroll och Theorell (2005) skriver även om copingmönster i 
kontrollutövning. Ett copingmönster kan vara öppet eller dolt och detta har visat sig bero på i 
vilken utsträckning en person känner att de har möjlighet till att påverka. Ett öppet 
copingmönster innebär till exempel att man visar när man tycker att något blivit fel eller när 
man anser att man blivit orättvist behandlad på arbetet. Ett dolt copingmönster innebär att 
man i liknande situationer drar sig undan och håller inne med sina känslor. I en studie på 6000 
yrkesarbetande stockholmare kom det fram att de som kände större möjlighet till påverkan i 
arbetet och till att utöva kontroll hade en öppnare dialog på arbetsplatsen. De var inte heller 
rädda för att säga till om de ansåg att något gått till på fel sätt eller om någon behandlats 
dåligt. På de arbetsplatser där beslutsutrymmet uppfattades som litet var det däremot fler i 
personalen som höll tyst när de ansåg att något var fel. Detta tyder på att den psykosociala 
miljö vi befinner oss i har stor påverkan på hur vi agerar och fungerar i stressade situationer. 

 
 
5.3 Socialt stöd 
Faktorn socialt stöd innefattar stödet en person känner från personalgruppen eller chefen 
(Fenlason & Beehr, 1994; Searle, Bright & Bochner, 2001). Det kan handla om handledning, 
feedback eller bra sammanhållning i arbetsgruppen. De som känner socialt stöd i arbetet har 
visat sig löpa mindre risk att bli stressade och utveckla de symptom som det medför. Det 
sociala stödet inrymmer även det emotionella stödet, där man trycker på vikten av att känna 
sig omtyckt och uppskattad av sina arbetskamrater, chefer och ledning som en del i att 
upprätthålla en god hälsa. Hur stor effekt stödet har beror även på vem stödet kommer ifrån. 
Ett flertal studier har visat att om stödet kommer från någon i chefsposition har detta extra 
positiv effekt på välmåendet. 

 
 
5.4 Sammanfattning 
Den här modellen påvisar att situationer där kraven är höga och pressen ökar blir lättare att 
hantera om känslan av handlingsutrymme och stöd finns i större utsträckning än om 
kontrollen hos den egna individen brister. Den visar även på tyngden i att kunna få stöd och 
hjälp i arbetet, både från chefer, arbetskamrater och hela organisationen. 

 
 
Denna modell har vi valt att använda till studien då den konkret bryter ner olika aspekter av 
den psykosociala arbetsmiljön i mindre delar. Detta gör innebörden mer begriplig. Modellen 
förklarar dessutom hur de olika delarna påverkar varandra och hänger ihop. Modellen har 
använts som stöd och riktlinjer i analysen på så vis att de olika delarna använts för att rama in 
och avgränsa data. Även om modellen i sig konstruerades för länge sedan är den fortfarande 
väldigt välanvänd när det kommer till att analysera olika arbetssituationer och framförallt 
ohälsa på arbetet. Vid inläsning av modellen hittades många intressanta vinklar och 
förklaringsmodeller som kändes aktuella och lämpliga att tillämpa i vår analys. Detta, 
tillsammans med att den har använts i nyare studier och därmed visar att den går att applicera 
på situationer i det moderna samhället, gjorde att den kändes mycket användbar och 
behjälplig. Det var också anledningen till att just denna modell använts för att analysera den 
information som framkommit under studiens gång. För en vidare analys användes också 
tidigare forskning.
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6. Metod 
I följande avsnitt presenteras urvalsgruppen  närmare, samt hur urvalen för studien gjorts och 
vilka metoder som använts till olika delar. Vidare står det även om hur studien förhållit sig till 
de etiska forskningskraven samt hur arbetsfördelningen sett ut under studiens gång. 

 
 
6.1 Urval 
Inledningsvis tog vi kontakt med handläggare på Migrationsverket samt projektsamordnare 
och enhetschefer inom kommunen. Genom dessa personer efterfrågade vi kontaktuppgifter till 
personer som arbetade på olika boenden för ensamkommande barn, alternativt tips om hur vi 
skulle kunna söka vidare. Samtliga personer skulle antingen vidarebefordra information eller 
återkomma. Tyvärr fick vi dåligt med svar från dessa personer, trots påminnelser, varför vi 
istället valde att vända oss till personer i vårt privata nätverk. Genom dessa kontakter sökte vi 
informanter där vi fick tag på fem stycken vi valde att intervjua. Vi använde oss således av 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Representanterna bestod av de personer som fanns 
tillgängliga för just oss och kan inte förutses kunna representera hela populationen “personal 
på boenden för ensamkommande barn” (Bryman, 2011). Vår avsikt med studien var dock 
huvudsakligen att få en djupare förståelse för intervjupersonernas upplevelser. Vi menar 
därför att vår urvalsmetod inte har någon negativ inverkan på studiens resultat utan snarare 
varit en förutsättning för att överhuvudtaget få till stånd intervjuer och därmed en studie. 

 
6.2 Undersökningsgrupp 
Intervjupersonerna bestod av fem personer som arbetade på olika typer av boenden. Däribland 
fanns så kallade PUT-boenden, asylboenden och utslussningsboenden. Intervjupersonerna 
bestod av tre kvinnor och två män i åldrarna 25-60 år. Då studien syftade till att undersöka 
skillnader i arbetet över en viss tid, valdes personer som arbetat med detta sedan innan krisen 
inträffade sommaren 2015. Intervjupersonerna hade alla som minimum arbetat inom yrket i 4 
år vilket gav en god förutsättning för mycket erfarenhet av hur arbetet sett ut och fungerat 
tidigare. Samtliga deltagare gav samtycke till att bli inspelade under intervjun. 
Ljudinspelningarna användes sedan för att göra en lättare form av transkribering där de 
viktigaste och mest relevanta svaren togs ut för att användas till analysen av materialet. 

 
6.3 Undersökningsmetod 
Vi har gjort en kvalitativ studie där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer för att få 
fram material kring det valda ämnet. Denna typ av intervju innebär att en intervjuguide 
utformas vilken främst består av de teman som ska beröras. Frågorna behöver inte ställas i en 
bestämd ordning och man kan även utveckla frågorna och sträcka sig utanför intervjuguiden 
under intervjuns gång. Intervjupersonerna blir på så sätt mer fria att utforma svaren på sitt 
eget sätt (Bryman, 2011). Vi tror att detta kan vara till fördel för att nå lite djupare och 
komma åt själva upplevelsen, vilket vi eftersträvar i vår studie. Tre huvudsakliga teman har 
utgjort stommen när vi strukturerat intervjuguiden (se bilaga 1). Dessa teman är kartläggande
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frågor, krav/kontroll/stöd och arbetssituationen kopplat till den ökade flyktingströmmen. Vi 
har utifrån dessa formulerat färdiga frågor under respektive tema, även om vi inte utgått 
ordagrant ifrån dessa under själva intervjutillfället. Kartläggande frågor kändes som en viktig 
del då det kan vara bra med bakgrundsinformation för att kunna ställa de olika svaren i 
perspektiv till vilken typ av boende det handlade om, samt till personalens uppgifter och 
erfarenheter. Att vi valde att formulera en del av intervjuguiden efter krav-, kontroll- & 
stödmodellen var för att vi, efter att ha läst in oss på denna, kände att det var en lämplig 
modell att utgå ifrån - dels i analysen men också eftersom den är utformad för att förstå olika 
former av arbetsförhållanden. Den avslutande delen, där vi utgick ifrån arbetssituationen 
kopplat till den ökade flyktingströmmen, valde vi med hänsyn till studiens huvudsyfte. 

 
 
6.4 Analysmetod 
Övergripande har vi använt oss av innehållsanalys. En innehållsanalys innebär enligt Bryman 
(2011) att man kodar en text och placerar olika meningsbärande enheter i teman och 
ämnesområden. Genom denna kodning kan man sedan kategorisera de företeelser som är av 
intresse för studien. En fördel med att använda sig av innehållsanalys är att den anses vara en 
“öppen” forskningsmetod. Genom ett kodningsschema kan man på ett tydligt sätt beskriva 
kodningsprocessen och underlätta för studiens transparens. 

 
För att få en djupare förståelse för de data som framkom genom intervjuerna samt för att 
kunna sätta in den informationen i en större kontext, använde vi oss av litteratur som 
behandlade studiens syfte i form av teori och tidigare forskning. Vi upplevde svårigheter med 
att hitta tillräcklig forskning direkt kopplad till studiens syfte och valde därför att skriva en 
mer utförlig bakgrund. Bakgrunden innefattar forskning som handlar om olika ämnesområden 
som angränsar till studiens syfte. I bakgrunden finns också information som kan vara av 
relevans för att få en vidare förståelse av studiens resultat. 

 
 
6.5 Metodmedvetenhet 
Förfarandet har inte varit helt fritt från hinder. Till följd av allt som inträffat kring 
asylboenden och liknande verksamheter, så som anlagda bränder och andra tråkigheter, var 
det inte helt lätt att få tag på kontaktuppgifter då sekretessen och säkerheten kring detta höjts. 
Inledningsvis var tanken att undersöka situationen för personal som arbetar på asylboenden 
för vuxna och barnfamiljer. Det tedde sig dock mycket svårt att komma i kontakt med denna 
yrkesgrupp, varför vi istället valde att fokusera studien till personer som arbetar med 
ensamkommande barn. Då vi väl bytte målgrupp för studien och använde oss av privata 
kontaktvägar, kunde arbetet inledas och fullföljas på ett tillfredställande vis. Den metod som 
använts under studiens gång har i övrigt fungerat bra och känts rätt. 

 
 
6.6 Etisk reflektion 
Inom de forskningsetiska principerna finns fyra huvudkrav, dessa kallas informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Informationskravet handlar huvudsakligen om att forskaren ska informera om studiens syfte 
till de personer som är aktuella för forskningen. Detta gjordes redan vid första kontakten, där 
förfrågan till intervjupersonerna upprättades och de även gavs information om inom vilken
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institution studien gjordes. Ett informationsbrev (se bilaga 2) skickades också till samtliga 
deltagare för att de skulle få informationen skriftligt. Informationsbrevet innehöll även 
kontaktuppgifter och en uppmaning att höra av sig vid eventuella frågor, allt för att deltagarna 
skulle känna sig trygga inför sin medverkan. Vid intervjutillfället fick de information om hur 
studien skulle publiceras. Vidare informerades de berörda personerna om att de kommer att 
vara anonyma och inte namnges eller på annat sätt få sin identitet avslöjad, vilket omfattas av 
konfitentialitetskravet. Personuppgifter finns inte nämnda i uppsatsen och i 
transkriberingsdokumentet är respektive persons svar numrerade istället för att stå under namn 
eller boendets namn. Nyttjandekravet täcktes in på så vis att deltagarna inför varje intervju 
informerades om att den information som framkom inte skulle komma att användas till något 
annat än till studiens syfte. Angående samtyckeskravet informerades de om att de när som 
helst under intervjuns gång hade rätt att avbryta. 

 
6.7 Arbetsfördelning 
Det inledande arbetet kring syftesformulering, litteratursökning och utformningen av 
intervjuguiden gjordes tillsammans. Sökandet efter intervjupersoner och kontakten med dessa 
hade vi båda ansvar över och alla intervjuer förutom en genomfördes tillsammans. 
Genomgången av intervjuerna delade vi upp och sedan läste vi igenom varandras 
transkriberingar. Vidare har My haft det huvudsakliga ansvaret för Teoretisk referens och 
Metod, medan Kajsa haft det huvudsakliga ansvaret för Bakgrund och Tidigare forskning. 
Kodningen gjordes gemensamt och likaså framställandet av kategorierna till resultatdelen. 
Övergripande har vi läst igenom varandras delar och redigerat texten tillsammans. 

 
 
 

7. Resultat och reflektion 
I följande del presenteras de resultat som framträtt genom intervjuerna. Intervjupersonerna 
består av två män och tre kvinnor med spridda åldrar inom spannet 25-60 år. Samtliga 
deltagare har minst fyra års erfarenhet av yrket integrationsassistent. De olika typer av 
boenden som genom intervjupersonerna finns representerade är asylboende, PUT-boende och 
utslussningsboende. Två personer verkar på samma arbetsplats. Vi har valt att inte referera 
nedanstående citat ens till exempelvis typ av boende, då vi inte ser en betydenhet med det och 
vill minska risken för identifiering av deltagarna.  Presentationen görs med hjälp av olika 
kategorier som tagits fram genom en innehållsanalys. Samtliga kategorier består av den 
underliggande betydelsen som dess meningsbärande enheter står för. 

 
7.1 Otydliga krav- och målbilder 
Intervjusvaren har visat på att kraven på arbetsplatserna blivit mindre tydliga under 
flyktingkrisen. I vissa fall har det knappt funnits någon krav- eller målbild alls, bortsett från 
att uppfylla de basala behoven som tak över huvudet, mat i magen och möjligheten att sköta 
sin hygien. Detta har för personalen inneburit att arbetsuppgifterna blivit väldigt otydliga. Det 
har inte riktigt funnits någon arbetsbeskrivning utan man har gjort det som hunnits med och 
prioriterat det allra viktigaste. Arbetet har blivit tvunget att effektiviseras och i och med detta 
har tiden för de olika uppgifterna blivit allt mer begränsad. Utifrån krav, kontroll & 
stödmodellen (Theorell & Karasek, 1990) kan detta tolkas som att kraven på effektivitet och
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därmed på personalen har ökat. Även om det inte alltid varit uttalat att det ställts högre krav 
på personalen så har det ökade trycket på verksamheterna resulterat i det. Intervjudeltagarna 
beskriver också att man ställer egna krav och vill göra ett så bra jobb som möjligt med 
omtanke för ungdomarna. Samtliga respondenter menar att det saknas tydliga 
arbetsbeskrivningar men det varierar i vilken utsträckning man ser detta som ett problem. De 
flesta arbetsgrupper har täckt upp för detta på egen hand. Vissa mer formellt än andra. 

 
 
“Nej, det finns ingen tydlig arbetsbeskrivning men om man tittar lite på sig själv så har man 
ju egna krav (…) I arbetsgruppen har vi rutiner för allting och har täckt upp för det själva.” 

 
 
7.2 Överbeläggningarnas påverkan 
I och med att antalet flyktingar som kom till Sverige ökade drastiskt, räckte inte längre de då 
befintliga boendeverksamheterna till. De platser som fanns var långt ifrån tillräckliga vilket 
ledde till att det blev överbelagt överallt. Utrymmet för varje ungdom minskade både till ytan 
och tidsmässigt. Då det blev fler ungdomar per personal kunde inte ungdomarna längre få den 
tid och uppmärksamhet de fått tidigare utan tiden fick delas mellan betydligt fler. Detta 
resulterade i att personalen inte hade möjlighet att ha samma överblick som tidigare, då det 
var fler ungdomar och därmed mer saker att hålla ordning på. På ett boende, där personalen 
tidigare varit kontaktperson åt en ungdom var, fyrdubblades plötsligt antalet. Det fanns 
därmed knappt någon tid över till kontaktmannaskap överhuvudtaget, så som det sett ut innan. 
Tidigare hade medarbetarna kunnat lägga ner mer tid på varje enskild ungdom och till 
exempel ta sig tid att gå på deras idrottsmatcher eller ta med dem på bio. Vissa av dessa 
aktiviteter hade kunnat upprätthållas på boendet om än på ett annat sätt. Om det exempelvis 
var ett biobesök som stod på agendan, fick man som personal kanske ta med sig 4-5 
ungdomar istället för en som det varit tidigare. Personalen har fått lösa situationerna på olika 
sätt men överlag har lösningen ofta handlat om att inkludera flera ungdomar i varje situation 
eller aktivitet. Detta har inneburit att huvudfokus inte längre kunnat riktas till en person utan 
måste delas mellan flera. Relationen till ungdomarna har därför blivit lidande, vilket var något 
alla studiens deltagare poängterade. 

 
 
“Relationen till ungdomen blir ju lidande. Det är svårt att ha koll på samma sätt. Förut har 
personalen varit tryggheten och den de vänt sig till om det varit något, nu vänder de sig 
istället till varandra då de andra ungdomarna är deras trygghet. 

 
 
Den snabbt ökande förfrågan på boenden och personal har inneburit ökade krav på de 
anställda. Detta hade tagit sig i uttryck genom att personal har behövt jobba mer och hårdare 
än vad de någonsin behövt göra tidigare. De ökade kraven har i vissa fall blivit så 
överväldigande att personal behövt sjukskriva sig på grund av utmattning. I sin tur har detta 
inneburit att ännu mer personal behövts tillsättas i deras ställe. På så vis har den redan 
befintliga bristen på kompetent bemanning ökat, vilket har varit ett problem i sig. Här kan 
man se en tydlig koppling till Theorell och Karaseks modell (1990) då det tydligt visats att 
ökade krav på effektivitet och minskad kontroll över arbetet medfört en psykisk belastning 
som gjort att personal inte längre orkat eller kunnat utföra sitt arbete. De otydliga 
arbetsuppgifterna, den minskade strukturen och den ökade arbetsbelastningen har fått en
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direkt negativ inverkan på personalen. Förutom psykiska påfrestningar kan man även se att 
detta fick en fysisk påverkan på vissa personer. 

 
 
“Jag jobbade över i princip varje dag och det var sånt tryck att tillslut så började jag få 
sådana här yrselgrejer för att det blev så mycket”. 

 
 
Dyregrov och Mitchell (1992) belyser att just i arbetet med utsatta barn är det lätt att pressa 
sig för hårt. Detta kan också ha varit en bidragande orsak till att många blev utmattade. 

 
7.3 Den snabba rekryteringens baksida 
På nästan alla de olika boendena som intervjupersonerna arbetade på, hade all personal 
samma arbetsuppgifter och titel trots olika nivåer av utbildning. Vissa av de anställda hade 
någon universitets- eller högskoleutbildning medan andra inte hade någon utbildning alls och 
i flera fall inte heller någon tidigare arbetserfarenhet inom området. Leeson (2010) menar att 
just utbildning av hög kvalitet ofta är en viktig förutsättning i arbetet med utsatta barn. I de 
fall då utbildning saknades som referens värdesattes istället den personliga lämpligheten, om 
man rent personlighetsmässigt passade för arbetet. I övrigt har det tidigare varit rätt hårda 
krav på någon form av utbildning eller arbetserfarenhet, något som helt fallerade i samband 
med den kraftigt ökade flyktingströmmen. Detta för att fler människor behövde någonstans att 
bo och den befintliga personalen inte räckte till på långa vägar, hur hårt de än jobbade. 

 
 
“(...) för vi kunde få veta till exempel på en måndag att på fredag ska ett nytt boende öppnas 
för det kommer 15 ungdomar. Och det är inte bara att säga det går inte, det ska öppnas 
oavsett. Så att man hinner inte få fram så pass mycket personal på så kort tid heller.” 

 
 
Lösningen på detta blev att anställa näst intill vem som helst som var intresserad av jobbet. 
Det fanns inte utrymme för noga avvägningar eller tid till att vänta på att någon utbildad eller 
på annat sätt kvalificerad skulle söka jobbet. Det gällde helt enkelt att släcka bränder så gott 
det gick. Modin (2016) vittnar också om de svårigheter med att rekrytera kompetent personal 
som följt med det stora flyktingmottagandet i Sverige. När rekrytering sker på detta sätt 
sjunker kompetensnivån rejält i arbetsgrupperna och det var något som orsakade en viss oro 
bland de anställda. Både för att det var många nya personer som man inte kände till eller 
visste vad dom gick för, men också för att dessa personer egentligen var helt nya inom yrket 
och därav inte besatt den kunskap som kanske skulle vara önskvärd för att kunna känna ett 
förtroende till det arbete de utför. Det nämndes under intervjuerna att det kunde kännas som 
att man fick göra jobbet dubbelt upp med de nya “okunniga” då man både behövde utföra sina 
egna arbetsuppgifter samtidigt som man behövde kontrollera att de utförde sina 
arbetsuppgifter som de skulle. 

 
 
“Det var svårt att rekrytera folk med rätt kompetens eftersom det skulle gå så fort. Så att viss 
personal har vi fått plocka ur verksamheterna igen och sådär - det har inte funkat!” 

 
 
Det faktum att det även kunde behövas stöd och stöttning till de nyanställda var svårt att
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komma ifrån och innebar att tid också gick åt till detta, tid som fick tas från de anställdas 
övriga arbetsuppgifter. 

 
7.4 Upplevelser av det egna handlingsutrymmet 
Känslan av handlingsutrymme var lite delad bland intervjupersonerna. Det fanns dock en 
övergripande känsla av att deras möjlighet att påverka var relativt begränsad. På själva 
arbetsplatsen fanns det möjlighet att påverka i större utsträckning än uppåt mot själva 
organisationen och cheferna. Det fanns vissa tillfällen där man själv som personal kunde 
påverka sitt arbete och variera detta utifrån det man själv ansåg fungerade bäst. Till exempel 
kunde det gälla en sådan sak som att man istället för att sitta i ett samtalsrum och hålla sina 
samtal, kunde gå ner till sjön och göra upp en eld om det ansågs fördelaktigt för att kunna 
utföra arbetet på bästa sätt. Däremot fanns det en generell känsla av att möjligheten att 
påverka uppåt mot chefer och själva organisationen var väldigt begränsad, om inte obefintlig. 
Arbetets ökande omfattning i kvantitet nämndes som en bidragande orsak till detta, att 
verksamheten blev allt mer toppstyrd i och med att den blev större och större. 

 
 
“Ju större verksamheten har blivit ju mer toppstyrd har den blivit. Det kan vara bra, om man 
jobbar med döda ting, men kanske inte om man jobbar med människor. (…) Jag tycker inte att 
jag har möjlighet att påverka så mycket som jag vill.” 

 
 
Där upplevelsen av att man faktiskt kunde påverka sin arbetssituation infann sig fanns en 
tydlig koppling till en närvarande enhetschef. Enhetschefen var då även duktig på att låta 
personalen säga sin mening och påverka i sådana beslut som lämnade utrymme för det. 

 
 
“Jag känner absolut att vi får vara delaktiga i saker och ting. Sen finns det ju vissa beslut som 
är chefsbeslut och då får vi ju ta det för då handlar det kanske mer om, mot ekonomi eller 
regler eller lagar eller nånting, och det är ju inga problem.” 

 
 
 
7.5 Oro inför framtiden 
Under intervjuerna trädde ovissheten inför framtiden fram som en oroande faktor. Det fanns 
en oro för att verksamheterna skulle ställas inför en liknande situation framöver och att 
förberedelser inför detta inte prioriterades. Situationen som uppstått under hösten hade de inte 
riktigt kunnat räkna med men att det kan komma att hända igen var något som det fanns en 
del spekulationer och förväntningar kring. 

 
 
Om samma situation skulle uppstå fanns en önskan bland intervjupersonerna att det skulle 
finnas en plan för detta, att det i förebyggande syfte skulle börja arbetas för detta så att det 
skulle finnas beredskap för att i så fall hantera situationen på ett bättre sätt. Både för 
flyktingarnas skull men också till stor del för personalens skull. I och med den höga 
belastningen på personalen fanns det många som fortfarande var väldigt trötta och slutkörda. 
Tiden och möjligheten för återhämtning har inte riktigt funnits i sådan utsträckning att 
personalen hunnit “komma tillbaka på banan” igen.
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“Det som vore jobbigt är om det skulle bli likadant nu till våren, det skulle bli otroligt mycket 
sjukskrivningar. Alltså folk orkar inte, folk är trötta fortfarande, har inte riktigt återhämtat 
sig.” 

 
 
 
7.6 Samverkan med andra organisationer 
Åsikterna kring hur samverkan med andra organisationer och verksamheter fungerade var inte 
helt enade. Det fanns upplevelser av att samverkan för det mesta fungerade bra men också att 
samverkan inte alltid fungerat på det sätt som kanske vore önskvärt. I de fall där det fungerade 
mindre bra var oerfaren personal en faktor som nämndes flertalet gånger. Exempelvis hos 
socialtjänsten, som på samma sätt som flyktingverksamheterna fått bemanna upp för att hinna 
med allt arbete som behövdes göras. Även där hade det krävts en snabb rekrytering vilken kan 
ha inneburit att ny personal snabbt kastats in i uppgifter de inte riktigt kommit i kontakt med 
tidigare. Detta har då medfört att den personal som intervjupersonerna varit i kontakt med inte 
har haft den kompetens och erfarenhet som varit önskvärd, vilket i sin tur har lett till att 
personal på boendena inte fått den hjälp de velat ha. 

 
 
“Kontakten med socialtjänsten fungerar inte alls bra. Det har orsakat viss frustration. Då 
arbetsbelastningen har ökat har de fått in personal som är väldigt gröna. De vet ingenting.” 

 
 
Det uttrycktes känslor kring att det var svårt att förlita sig på den oerfarna personalen och vid 
vissa tillfällen har intervjupersonerna känt att de själva suttit på mer kunskap och erfarenhet 
kring situationen än vad den aktuella personalen på socialtjänsten gjort. Samverkan med 
hälso- och sjukvården har även den haft sina slitningar i samband med flyktingkrisen. Till 
exempel fanns det situationer där relationen till den lokala vårdcentralen blivit lidande på 
grund av missförstånd och ökad efterfrågan på vård. Det har delvis varit långa väntetider eller 
missade läkarbesök som orsakat missämja mellan de olika parterna. 

 
 
Då efterfrågan på tolktjänster varit högre än vad som gått att tillgodose har den tjänsten varit 
en bristvara på många av boendena. I vissa fall har det funnits möjlighet till tolk en timme om 
dagen varje dag medan det i andra fall har varit betydligt mindre än så. Problemet här har 
egentligen inte varit samverkan mellan verksamheterna utan helt enkelt att behovet varit 
större än vad som varit möjligt att tillgodose. I samverkansfrågan har Migrationsverket 
framställts som en statisk myndighet i intervjuerna. Samverkan har inte bedömts efter hur bra 
eller dåligt det fungerat utan det konstaterades snarare att det var som det var och att det inte 
funnits så mycket som kunnat göras från myndighetens sida för att påverka hur väl samverkan 
fungerade. 

 
 
Att samverkan mellan olika organisationer fungerar bra är en viktig del för att unga flyktingar 
ska kunna ges ett tillfredsställande stöd (Wright, 2014). Det framkom även positiva 
upplevelser av samverkan under intervjutillfällena. 

 
 
“Vi har jättemycket kontakter med andra verksamheter. (...) Jag tycker att den kontakten 
fungerar bra.”
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När missnöje kring samverkan påtalades var man ofta noga med att understryka att problemen 
förknippades med personen man hade kontakt med och inte organisationen.  Detta innebar ju 
likväl att samverkan inte fungerade på ett bra sätt men blev ett förtydligande att det ibland 
handlade om samverkan på individnivå och kanske inget organisationen i sig kunde påverka 
fullt ut. Översiktligt kunde det konstateras att det fanns en del brister i samverkan med andra 
organisationer och att detta påverkade ungdomarna och kvaliteten på det stödet som gavs 
oavsett om det handlade om samverkan på organisationsnivå eller på individnivå. 

 
 
Förutom att en god samverkan är viktig i sig har det även visats att tydlig och tidig 
information kring asylprocessen är av stor vikt för ensamkommande flyktingbarn (Wright, 
2014). Att upplysa dem om vad de olika besluten betyder rent konkret för personen i fråga och 
vad det skulle innebära för dem att bedömas som överåriga eller underåriga av 
Migrationsverket. Angående detta fanns det upplevelser av att Migrationsverkets information 
till flyktingarna var bristfällig. Exempelvis när någon blivit bedömd som överårig kunde de 
komma tillbaka till boendet och vara väldigt upprörda och förvirrade. Ungdomarna kunde inte 
riktigt förstå vad det vad som hade hänt och varför det blev på det viset. För personalen 
innebar detta att de fick hantera mycket tråkigheter vid dessa beslut, där de även fick ta på sig 
ansvaret att förklara hur det hela låg till och vad utfallet av detta skulle bli. Det hade funnits 
en vädjan till Migrationsverket att de skulle göra ändringar kring beslutsförfarandet för att 
undvika att dessa situationer uppstod men utan resultat. “Men det är ju som papperssverige, 
ingen tanke på konsekvenserna”, var kommentaren från en av intervjupersonerna. Det hade 
kanske gått att förhindra och förminska den förvirring som skapades, samt ge ungdomarna 
möjlighet att bearbeta och förbereda sig på vad som eventuellt skulle komma att ske, om 
informationen varit tydlig och rak redan från början. Förutom allt vad detta innebar för 
ungdomarna fick personalen ytterligare en uppgift på sitt bord som kanske hade gått att 
förhindra genom tidigare och tydligare information. 

 
7.7 Känslan av att räcka till 
En utav de avslutande frågorna under intervjuerna var huruvida intervjupersonerna kände att 
de kunde utföra sitt arbete till fullo, varpå majoriteten kände att de inte hade möjlighet till 
detta. Där resultatet var avvikande berodde detta på att det var nattarbete på ett boende med 
ungdomar som var väldigt självgående kring kvällsrutiner och morgonrutiner, samt att det inte 
var oroligt i gruppen vilket gjorde att natten var väldigt lugn och stilla för det mesta. I ett 
annat fall hade intervjupersonen övergått till mer administrativa uppgifter och hade därför 
väldigt lite kontakt med ungdomarna. Förklaringen till att man inte kände att man gjorde 
tillräckligt handlade om en känsla av att man alltid kunde göra mer. 

 
7.8 Betydelsen av socialt stöd 
När frågan ställdes om hur intervjupersonerna upplevde sina möjligheter till stöd, varierade 
svaren en del. Det sociala stödet från arbetsgruppen har överlag upplevts som positivt och 
välfungerande medan stödet uppifrån inte alltid varit optimalt och tillgängligt på det sätt som 
önskats. Järvholm (1996) skriver att socialt stöd har visat en påverkan på hälsan både direkt 
och indirekt. Dyregrov och Mitchell (1992) menar även att arbetskamrater är den kanske
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viktigaste gruppen att dela sina upplevelser, reaktioner och åsikter med. 
 
 
En del i socialt stöd är möjligheten till handledning och detta var något som överhängande 
upplevts fungerat bra. Handledning inträffade oftast med några veckors mellanrum och på 
regelbunden basis. Vid dessa tillfällen kunde både personal och chef närvara. Att chefen var 
med upplevdes inte alltid som något positivt. Det kunde nämligen innebära att åsikter om 
chefen eller åsikter som skiljde sig från chefens, inte alltid blev framförda för att det inte 
kändes bekvämt eller att man helt enkelt inte vågade. I dessa situationer kan man identifiera 
ett mindre öppet copingmönster (Theorell, 2005) i och med att känslor och tankar blev 
undantryckta till följd av att tryggheten att uttrycka dessa inte riktigt fanns. Däremot fanns det 
också positiva åsikter om att chefen deltog vilket på ett sätt talar emot det resultat som 
tidigare nämnts, om studien som gjordes på 6000 yrkesarbetare stockholmare, (Theorell, 
2005). Där visade det sig att copingmönstret ofta var detsamma för samtlig personal på en 
arbetsplats. Detta kan dock ha påverkats av vilken relation man personligen hade till chefen. 
Det framkom att vissa deltagare i vår studie tidigare haft sin chef som kollega och därför hade 
en väldigt bra relation till denne redan innan. 

 
 
En annan del i stödet som ansågs bristfälligt var möjligheten till vidare hjälp och behandling 
vid utbrändhet. Även om det sociala stödet i arbetsgruppen och på arbetsplatsen var bra i sin 
helhet, räckte det inte alltid till. Där fanns ett önskemål om hjälp till vidare stöd, så som 
psykologsamtal eller liknande. Detta var inget arbetsgivaren kunde hjälpa till med, utan i de 
fallen fick man i sådana fall söka vidare hjälp på egen hand. 

 
7.9 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har studien visat på en rad olika förändringar i arbetet inom de aktuella 
flyktingverksamheterna. De tydligaste förändringarna har rört arbetets omfattning, arbetets 
belastning, kvalitetsarbetet och relationen till ungdomarna samt hur arbetet påverkat 
personalen i övrigt. Utifrån den teoretiska modell som använts under arbetets gång, det vill 
säga krav-, kontroll- och stödmodellen, kunde vissa brister i arbetsmiljön påvisas. Däribland 
fördelningen mellan krav och kontroll i arbetet, vilken på fler sätt visade sig vara obalanserad. 
Det sociala stödet upplevdes också bristfälligt på en del arbetsplatser. 

 
 
 

8. Slutdiskussion 
8.1 Metodkritik 
I kvalitativa studier, som denna, spelar validitet och reliabilitet inte samma betydande roll som 
i kvantitativa studier (Bryman, 2011). I kvalitativa sammanhang är det istället intern validitet 
och intern reliabilitet som kan komma att ha betydelse för att öka studiens trovärdighet. Intern 
validitet handlar om trovärdigheten i de slutsatser som dras i den aktuella situationen. Att 
resultatet verkligen har ett samband med de företeelser som undersökts inom ramen för 
studien. Intern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultaten i studien påverkas eller 
ej av omständigheterna under studiens gång. Genom att vara noggrann och uppmärksam på 
hur tolkningar görs kan man öka den interna reliabiliteten (Bryman & Bell, 2011). För att 
upprätthålla god kvalitet gällande denna studies trovärdighet har intervjuguiden konstruerats
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genom noggranna avvägningar kring att frågeställningarna ska vara av öppen karaktär och 
inte vinklas. Detta för att undvika att svaren påverkas åt något håll. Intervjuerna har spelats in 
efter samtycke från intervjupersonerna. Därmed har intervjumaterialet kunnat transkriberas 
och lyssnas igenom flertalet gånger. På så vis har risken minskat för att något skulle falla bort 
eller att svaren skulle omkonstrueras i efterhand och under analysen av innehållet. 
Intervjuguiden var av semistrukturerad karaktär för att öppna upp för alla slags svar och ge 
intervjupersonerna utrymme att belysa olika områden utifrån deras egen upplevelse. 
Användandet av en intervjuguide innebar att liknande frågor ställdes i samtliga intervjuer och 
följdfrågor användes för att minska risken för feltolkningar och därigenom öka 
förutsättningarna för ett pålitligt resultat. 

 
 
Om syftet med studien hade varit att få en mer övergripande förståelse och ett mer 
generaliserbart resultat hade metodvalet i form av kvalitativa intervjuer förmodligen sett 
annorlunda ut. Vi har dock inte upplevt några hinder till följd av detta metodval under 
studiens gång. Något som också kan vara viktigt att uppmärksamma är kända nackdelar med 
tillämpningen av innehållsanalys som analysmetod. En sådan är att det alltid infinner sig en 
viss mån av tolkning under en kodningsprocess. På så vis färgas resultatet till viss del av 
personen som utför kodningen och man kan alltså inte uppnå fullständig objektivitet i sin 
analys (Bryman, 2011). Detta är något som vi medvetet reflekterat kring utan att uppleva som 
tillräckligt besvärande för att inte fördelar vi sett med metoden ska väga upp. 

 
För vidareutveckling av studien hade det kunnat vara intressant att undersöka hur personal i 
andra delar av Sverige upplevt situationen och kanske kunna göra en jämförelse av eventuella 
skillnader beroende på var i landet man varit yrkesverksam. Det hade också varit intressant att 
undersöka situationen och upplevelser på de nystartade boendena jämfört med de sedan innan 
krisen etablerade. Till denna studie har det dock inte funnits resurser till detta i mån av tid och 
eventuella omkostnader för resor och dylikt. I det stora hela anser vi att den valda metoden 
gett oss tillräckligt med information för att kunna motsvara studiens syfte. 

 
8.2 Upplevelser av den förändrade arbetssituationen 
Det har tydligt framgått av studien att arbetssituationen inom flyktingverksamheterna har 
blivit förändrad i och med flyktingkrisen. De upplevelser av förändringen som framkommit 
har även varit överensstämmande på flera plan. Arbetsbelastningen har ökat och 
arbetsuppgifterna har ändrats. Det finns inte längre möjlighet att uppnå den kvalitet som 
tidigare funnits, både i verksamheten i stort och i form av personalens personliga 
arbetsinsatser. Första prioritet har varit att “släcka bränder” och att uppfylla de basala 
behoven hos flyktingbarnen. Det övriga arbetet har i många situationer blivit bortprioriterat då 
det inte funnits tid, personal eller utrymme för att genomföra detta. 

 
 
Överlag har arbetsuppgifterna varit otydliga på de undersökta arbetsplatserna. Det har inte 
funnits någon riktig arbetsbeskrivning eller tydlig bild av vad personalen förväntas uppnå med 
sitt arbete. Egentligen har det hos personalen inte ens ansetts möjligt att uppnå konkreta mål 
under tiden för flyktingkrisen. En tydligare målsättning kanske snarare hade motverkat sitt 
syfte genom att sätta ytterligare press på personalen. Något som med största sannolikhet
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skulle haft en negativ inverkan på kvaliteten inom verksamheterna. Under intervjuerna talades 
det mycket om de egna kraven på både arbetsinsats och verksamhet i stort. Detta tyder på att 
det finns ett stort engagemang bland medarbetarna och att de lägger mycket ansvar på sig 
själva. Juthberg (2008) menar att det finns ett samband mellan samvetsstress och utbrändhet. 
Samvetsstress kan förklaras som den stress som man kan uppleva av att ha dåligt samvete. 
Samvetsstress är vanligt inom människobehandlande yrken och uppstår ofta som ett resultat 
av många mindre allvarliga situationer vilka leder till dåligt samvete. Det handlar alltså inte 
om dåligt samvete över att ha gjort fel utan istället över att inte ha kunnat göra nog. Även om 
det är yttre omständigheter som orsakar upplevelsen av otillräcklighet har människor en 
tendens att lägga en viss del av skulden på sig själva. Intervjupersonerna har också vittnat om 
sjukskrivningar som en påföljd av flyktingkrisen, då det blivit för mycket för många att klara 
av. Att stora delar av tidigare rutiner och innehåll har fallerat har varit ganska tydligt utifrån 
den information som kommit fram i studien. 
Genom avsaknaden av tydliga arbetsbeskrivningar och riktlinjer för arbetet läggs ansvaret för 
gränssättning hos medarbetarna. Detta torde riskera att öka samvetsstressen ytterligare då det 
kan vara svårt att sätta gränser och känna sig nöjd ens på arbetsplatser där det tydligt framgår 
att man utfört sina arbetsuppgifter tillräckligt. 

 
 
Ett annat problem med bristen på formella arbetsbeskrivningar och tydliga rutiner är att 
verksamheterna inte blir kvalitetssäkra. När ansvaret för struktur och upplägg hamnar på 
medarbetarna kan resultatet med stor sannolikhet variera mellan olika boenden. En fördel kan 
istället vara att det finns större möjlighet att skräddarsy verksamheterna efter ungdomarnas 
individuella behov, men som sagt står det och faller på medarbetarnas kompetens och 
förmågor. 

 
 
Upplevelsen av det egna handlingsutrymmet har varit olika från person till person. Det har 
funnits åsikter om att handlingsutrymmet varit väldigt begränsat och att man inte fått 
möjlighet till påverkan eller till att ta kontroll över sin egen arbetssituation. Andra åsikter har 
varit, mer eller mindre, motsatsen till detta. I de situationerna har personalen känt att de i stor 
utsträckning har haft möjlighet till att styra över och reglera sitt handlingsutrymme, inom 
rimliga gränser förstås. Personal har fått jobba hårdare än någonsin under krisen och även de 
som jobbat inom området länge har framfört den åsikten. Under alla åren de jobbat med detta 
har det inte funnits någon situation som ens varit i närheten av så tung och stressig som denna. 
Det har varit svårt att se någon egentlig skillnad i handlingsutrymme intervjupersonerna 
emellan. Snarare är det just upplevelsen som skiljer sig åt. Chefen verkar ha spelat en 
avgörande roll för upplevelsen av det egna handlingsutrymmet hos intervjupersonerna. 
Genom att chefen lyssnade och var tillgänglig ökade känslan av handlingsutrymme, även om 
det i praktiken inte beskrevs som någon skillnad. Att ha en närvarande chef och uppskatta 
detta krävde dock mer än i bara fysisk bemärkelse. Chefens närvaro kunde även upplevas som 
en form av kontroll och inskränkning av handlingsutrymmet. 

 
 
Om samverkan fungerade bra eller inte fanns det inte riktigt något enhetligt svar kring. 
Självklart har alla verksamheter som varit involverade i krisen påverkats av den snabba 
växlingen och suttit i en utsatt sits. Det fanns en förståelse för att allt inte fungerat smärtfritt
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gällande samverkan under de förutsättningar som rådde. Ny och okunnig personal inom de 
olika verksamheterna nämndes som den främsta orsaken till bristande samverkan och man 
ville inte svartmåla en hel organisation. Det var dock oundvikligt att känna frustration då 
samverkan är en så viktig del av arbetet och behövs för att skapa en fungerande tillvaro för 
ungdomarna. 

 
 
8.3 Vikten av bra relationer 
Betydelsen av relationen till ungdomarna var något som lyftes fram av intervjupersonerna. 
Det var övervägande detta som personalen ansåg blev mest lidande i och med flyktingkrisen. 
De nämnde saker som att det blev mindre tid för varje enskild ungdom, att det var svårare att 
ha koll på ungdomarna i någon större utsträckning och att de blivit kontaktperson till flera 
ungdomar än tidigare. Ungdomarna hamnade lättare i konflikt med varandra eller med 
personal på grund av att de bodde så tätt inpå varandra. Den ökade stressen innebar också att 
man lättare missade saker och kunde ha svårare att uppfatta vissa situationer. I det stora hela 
var det inte speciellt mycket klagomål på själva arbetssituation i sig utan det personalen var 
mest bekymrade över, och tyckte var jobbigt i och med ökningen, var att de inte kunde 
bibehålla eller bygga upp samma relationer till ungdomarna som de kunnat tidigare. Det blev 
en påfrestning när den möjligheten inte fanns i samma utsträckning som personalen varit vana 
vid. Detta kan ses som ytterligare ett tecken på att personalen drabbats av samvetsstress 
(Juthberg, 2008) 

 
 
En bra arbetsgrupp lyftes också fram som en viktig faktor för en välfungerande verksamhet. 
Både för att man skulle kunna känna tillit till kollegorna och kunna förlita sig på deras 
kunskap men också för att man skulle trivas på arbetet. Denna upplevelse styrks av Dickinson 
och Perry (2002) som menar att en bra arbetsgrupp och kollegor är en viktig faktor för att 
hantera påfrestningar i arbetet. De intervjupersoner som arbetade i en verksamhet med 
personal som varit verksamma inom yrket länge kände att det fungerade rätt bra trots 
förutsättningarna på grund av den stora kompetens och erfarenhet som medarbetarna besatt. I 
motsats till detta låg de verksamheter där mycket ny personal tillsats. De verksamheterna hade 
varit mer kaosartade i och med att kompetensen bland personalen var övergripande låg och 
även förfarandet kring hur man startade upp och upprätthöll en verksamhet. 
Intervjupersonerna vittnade även om att det varit allra värst inom de nystartade boendena, där 
det i princip helt saknades erfarenhet hos personalen. I jämförelse har de verksamheter vi 
kommit i kontakt med, genom sin erfarenhet och sammanhållning i arbetsgruppen, haft bättre 
möjligheter att tackla flyktingkrisen. 

 
 
8.4 Tankar om framtiden 
Inför framtiden uttrycktes en stor oro. Kommer en liknande situation uppstå snart igen och hur 
kommer detta i sådana fall att hanteras? Kommer det gå att hantera? Oron att kollegorna inte 
skulle orka fanns hos många. De som varit sjukskrivna har knappt hunnit återhämta sig och 
snart kanske det sker igen, vad skulle det innebära för dessa?
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8.5 En ohållbar situation 
Sammanfattat utifrån krav-, kontroll, och stödmodellen har det framgått att de olika aspekterna 
av arbetsmiljön inte uppnått en tillräckligt god nivå för att ge personalen en rättvis möjlighet 
till att bemästra situationen i samband med flyktingkrisen. En bra arbetsplats, menar Theorell 
& Karasek (1990), är en arbetsplats där kraven på personalen står i balans till måttet av 
inflytandet och ett tillräckligt stöd. Utifrån de resultat studien visat har flyktingverksamheterna 
inte riktigt återhämtat sig ännu och hittat tillbaka till den balansen 
som fanns innan flyktingkrisen. Det har ändå förmedlats att situationen är betydligt mer stabil 
nu jämfört med för några månader sedan. När det handlar om människobehandlande yrken 
och där produktionen utgörs av mänsklig arbetskraft får man nog räkna med att det kan ta tid 
att hitta tillbaka. 

 
 
I helhet skulle flyktingkrisen kunna ses som en nedåtgående spiral för berörda verksamheter, 
där alla delar påverkade varandra. Genom att antalet flyktingar ökade, ökade kraven på antalet 
platser och därmed även kraven på mer personal. Detta ledde till rekrytering av outbildad och 
okunnig personal vilket i sin tur ökade kraven på befintlig personal. De skulle utöver de redan 
överflödiga arbetsuppgifterna, skola in och “lära upp” den nya personalen. Att beläggningarna 
ökade drabbade ungdomarna på så vis att de fick mindre uppmärksamhet från och tid med 
personalen. Detta innebar att ungdomarna sökte sig mer till varandra och frånvaron av vuxna 
gav upphov till att konflikter ökade. Den ökade belastningen på medarbetarna innebar också 
att de lättare missade saker som upplevdes viktiga hos ungdomarna, vilket påverkade 
ungdomarnas tillit till personalen negativt. Alla delar hade även sin påverkan på personalen 
både psykiskt och fysiskt, vilket i värsta fall ledde till utbrändhet och sjukskrivning. Det hela 
blev som ett domino där en fallande bit välte omkull nästa bit och fortsatte så.
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Bilaga 1 
 
 
 
Bakgrundsfrågor: 
Vad har du för utbildning/arbetslivserfarenhet? 
Hur länge har du jobbat här? 
Vad är din roll i verksamheten? 

 
 
Tema 1: Kartläggande frågor: 
Hur många arbetar här, vilka professioner har de anställda? 
Hur många platser har boendet? 
Hur ser bemanningen ut? 
När startade verksamheten? 
Beskriv en vanlig arbetsdag. 

 
 
Tema 2: Krav/kontroll/stöd: 
Vad finns för krav på dig som anställd? 
Upplever du att det finns resurser för att uppnå dessa? 
Hur fungerar kontakten med andra myndigheter/verksamheter? 
Upplever du att du har handlingsutrymme och kan påverka ditt arbete? 
Känner du att du får den utbildning och kunskap som du behöver för att utföra ditt arbete? 
Upplever du att du får tillräckligt med stöd i arbetet? 

 
 
Tema 3: Arbetssituationen kopplat till den ökade flyktingströmmen 
Har din arbetssituation förändrats i och med den ökade flyktingströmmen? I sådana fall hur 
har du upplevt detta? 
Hur upplever du att dina kollegor har påverkats av detta? 
Vad tycker du är den största skillnaden i arbetet om du jämför hur det var förut med hur det är 
nu? 
Känns det som att du har möjlighet att utföra ditt arbete till fullo?
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Bilaga 2 
 
 
 
 

Hej! 
Vi är två studenter på socionomprogrammet termin 6 som skriver vår kandidatuppsats med syfte att 
undersöka arbetssituationen för personal inom olika flyktingverksamheter, framförallt med inriktning 
på boenden. Vi skulle därför behöva komma i kontakt med personer som arbetar inom denna typ av 
verksamhet. Vår tanke är att intervjua någon/några i personalen, gärna med lite längre erfarenhet av 
arbetet då vi tänkt undersöka eventuella förändringar i samband med flyktingkrisen. Vi vore väldigt 
tacksamma om ni ville hjälpa oss med detta! 

 
 

Informationen som framkommer vid intervjun kommer endast att användas till studiens syfte och 
deltagarna kommer att vara anonyma. Vi har möjlighet att komma till boendet, träffas på annan plats 
eller utföra intervjun över telefon. Vid frågor eller funderingar tveka inte att höra av er till oss! 

 
 

Vi bifogar intervjuguiden här med de frågor vi huvudsakligen kommer utgå ifrån under intervjun. 
 
 
 

Med vänlig hälsning, 
Kajsa Karlsson & My Jonsson 
Kontaktuppgifter: XXXXXXX 
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