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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för arbetsmiljön på två HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn i en mindre kommun i norra Sverige och vilka faktorer som präglar 

den psykosociala arbetsmiljön. Syftet är även att lyfta det viktiga arbete personal och enhetschefer 

utför gentemot de ensamkommande flyktingbarnen, och det känslomässiga engagemang som 

uppstår på arbetsplatsen. Studiens resultat baseras på tre semistrukturerande intervjutillfällen, två 

gruppintervjuer med personal och en parintervju med enhetschefer. Resultatet analyserades utifrån 

arbetets betydelse, psykosocial arbetsmiljö, krav-kontroll-stöd modellen, gräsrotsbyråkrati och 

osynligt arbete. I resultatet framkommer det att den psykosociala arbetsmiljön präglas av olika 

faktorer, som identifieras som dilemman respondenterna måste förhålla sig till; diffusa regelverk, 

att vara känslomänniska på arbetsplatsen och vad som är den enskilda individens faktiska behov. 

Dessa dilemman analyseras i relation till krav-kontroll-stöd modellen och osynligt arbete. 

Slutsatsen visar att genom att uppmärksamma det osynliga arbete som respondenterna utför 

genereras en större förståelse av vad som utgör en god psykosocial arbetsmiljö.   

 

Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn, personal, enhetschefer, psykosocial arbetsmiljö, 

arbetets betydelse, dilemman, osynligt arbete 
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1. Inledning 
Denna uppsats är en studie om den psykosociala arbetsmiljön för personal och enhetschefer på två 

HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i en mindre kommun i norra Sverige. Fokus ligger på 

vilka faktorer som präglar den psykosociala arbetsmiljön och hur den upplevs av personal och 

enhetschefer. Hur personal och enhetschefer utför ’osynliga’ arbeten. 

Denna studie är relevant att utföra när krig och förföljelse tvingar människor att fly från sina 

hemländer. Enligt FN:s kommissariat (UNCHR, 2015) var det under slutet av 2014 över 60 

miljoner människor på flykt runt om i världen, vilket är den högsta siffran sedan slutet av andra 

världskriget. Det krävs resurser, åtgärder och förståelse för att ta hand om människor som kommer 

från krisdrabbade länder och för att ge dem en trygg och meningsfull vardag i det nya landet. 

Verksamheter och resurser för ensamkommande flyktingbarn har idag blivit en självklarhet. Den 

snabbt växande krissituationen i världen har gjort att många verksamheter för ensamkommande 

flyktingbarn har utvecklats i Sverige och andra mottagarländer under en kort tidsperiod. Forskning 

kring hur det är att arbeta på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn är därmed mycket 

angeläget.  

Tidigare studier från Sverige har visat att det finns en viss utmaning vid arbetet med asylsökande 

barn och ungdomar. Detta arbete sker inom olika organisatoriska instanser vilket ger upphov till 

dilemman i hur man ska arbeta för att ge barnen och ungdomarna en trygg och meningsfull tillvaro 

(Ottosson et. al, 2012:247, 250-252, 261). Vidare visar forskning hur socialarbetare i direkt arbete 

med ensamkommande flyktingbarn tenderar till att emotionellt engagera sig. Samtidigt har 

målgruppen speciella behov som socialarbetarna förväntas att bemöta och tillgodose (Kohli, 2006: 

1-5). 

För att belysa den utmaning som personal och enhetschefer står inför i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn på två HVB-hem, där de stundtals befinner sig i en påfrestande 

arbetsmiljö, vill vi med denna studie fokusera på de olika psykosociala faktorer som präglar denna. 

Med i denna bild är det osynliga arbete som utförs.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för arbetsmiljön på två HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn i en mindre kommun i norra Sverige, samt vilka faktorer som präglar den psykosociala 
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arbetsmiljön. Syftet är även att lyfta det viktiga arbete personal och enhetschefer utför gentemot de 

ensamkommande flyktingbarnen, och det känslomässiga engagemang som kan uppstå på 

arbetsplatsen som inte alltid identifieras eller synliggörs.  

1.2 Frågeställningar 

Syftet med studien kommer att besvaras genom tre frågeställningar: 

 

 Hur upplevs den psykosociala arbetsmiljön för personal och enhetschefer på HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn? 

 Vilka faktorer präglar den psykosociala arbetsmiljön på HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn? 

 Vilken betydelse har det osynliga arbetet för den psykosociala arbetsmiljön på HVB-hem 

för ensamkommande flyktingbarn? 

1.3 Avgränsningar 

Studien omfattar två olika HVB-hem i en mindre kommun i norra Sverige. Studien kommer inte 

ge en bild av hur arbetsmiljön ser ut på alla HVB-hem i Sverige och omfattar inte direkt de 

ensamkommande flyktingbarnens upplevelse. Etiska överväganden talar för att detta skulle bli 

problematiskt eftersom de är minderåriga, samt att det kan riva upp sår. Vi lägger därmed fokus på 

hur personalens och enhetschefers psykosociala arbetsmiljö ser ut och vilka faktorer som präglar 

denna. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas bakgrundsfakta, fenomen och begrepp som är relevanta för studien. Vi 

kommer att benämna de ensamkommande flyktingbarnen på HVB-hemmen som ungdomar, 

eftersom respondenterna i studien benämner målgruppen som så. 

2.1 Flyktingsituationen i Sverige 

Enligt Migrationsverket (2016) sökte 162 877 flyktingar asyl i Sverige år 2015, vilket är en ökning 

från år 2014 då det var 81 301 registrerade ansökningar. Under år 2015 var det 35 369 registrerade 

ensamkommande flyktingbarn i jämförelse med 7049 ansökningar år 2014. 

Enligt Migrationsverket (2016) kommer de flesta ensamkommande flyktingbarnen från Syrien, 

Afghanistan och Irak men även från Eritrea och Somalia. Förklaringen till att fler har sökt sig till 

Sveriges gränser är främst på grund av kriget i Syrien och oroligheterna i Mellanöstern och Afrika 

(Migrationsverket 2016). Se diagram 1. Av dessa barn som söker sig till Sverige är majoriteten 

pojkar i åldrarna 15-16 år. 

 

Diagram 1. Antal asylsökande ensamkommande barn 

2.2 Vad är en flykting? 

Enligt svensk lag (Sveriges riksdag, 2016) definieras en flykting på följande vis: 

Med flykting avses i denna lag en utlänning som - befinner sig utanför det land som utlänningen är 

medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, 
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nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och - inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna 

sig av detta lands skydd (Utlänningslagen 4 kap §1). 

I definitionen av vad en flykting är innefattas även ensamkommande flyktingbarn. Enligt svensk 

lag (Sveriges riksdag, 2016) är ett ensamkommande flyktingbarn: 

Barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon 

annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan 

sådan ställföreträdare (ensamkommandebarn). Bestämmelserna är tillämpliga endast så länge barnet 

är att anse som ensamkommande (Lag om mottagande av asylsökande m.fl. 1 § 5st). 

Detta innebär att en person som fruktar för sitt liv och flyr till ett annat land definieras som en 

flykting. Denna är under 18 år och kommer till Sverige utan förälder eller annan vuxen definieras 

hen som ensamkommande flyktingbarn. 

2.3 HVB-hem 

HVB-hem står för Hem för Vård eller Boende och är en verksamhet som tillhandahåller boende 

för behandling som är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. HVB-hem riktar sig till flera 

målgrupper, bland annat missbrukare, men tar även hand om ensamkommande flyktingbarn som 

söker asyl eller fått permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige (IVO 2016). 

Verksamheten bedrivs genom Socialtjänstlagen och ska representera god kvalitet och säkerhet där 

vistelsen ska utformas på ett meningsfullt sätt för individen. Det finns ett antal regler för att ett 

HVB-hem ska godkännas, bland annat att verksamheten ska omfattas av bestämmelser genom lex 

Sarah1, dokumentation och registerkontroll på personal (IVO, 2016). 

Eftersom arbetsplatserna i denna studie ligger under speciella omständigheter med utsatta 

målgrupper har vi valt att skydda personalen, enhetscheferna och ungdomarna genom att säkra 

deras anonymitet. Vi har gett boendena figurativa namn där boendet för flickor kommer benämnas 

Vega och boendet för pojkar Altair. 

2.3.1 HVB-hemmen Vega och Altair 

Boendet Vega är en verksamhet för flickor mellan 16-18 år som består av två avdelningar, en för 

asylsökande och en för de med permanent uppehållstillstånd (PUT). Sammanlagt har boendet plats 

                                                 
1 Lex Sarah innebär rapport om missförhållanden, utredning, avröja eller undanröja missförhållandet 

och anmälningsplikt till IVO. Socialtjänstlagen, 2016. 
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för 20 ungdomar, 8 platser på asylavdelningen och 12 platser på PUT-avdelningen. I slutet av 2015 

har det dock varit asylsökande ungdomar och de med permanent uppehållstillstånd på båda 

avdelningarna. Den avdelningen som var tänkt för asylsökande flickor bestod av asylsökande 

pojkar under en period, i och med det ökade trycket av ensamkommande flyktingbarn i slutet av 

2015. Under intervjutillfället var avdelningarna återställda till att Vega endast bestod av flickor, 

dock fortfarande med både asylsökande och de med permanent uppehållstillstånd på båda 

avdelningarna, samt att vissa rum var tomma. 

Boendet Altair är en verksamhet för pojkar från 16-18 år med två avdelningar, en för asylsökande 

och en för de med permanent uppehållstillstånd. Sammanlagt har boendet plats för 18 ungdomar, 

hälften på vardera avdelning. Vid intervjutillfället bodde det 9 ungdomar på PUT-avdelningen, 

men ökningen av ensamkommande flyktingbarn har gjort att en stor majoritet av de som nu bor på 

PUT-avdelningen är asylsökande eftersom det råder platsbrist. 

Den ökade tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn under 2015 var problematisk för 

boendena i denna studie. Situationen blev påfrestande och den psykosociala arbetsmiljön 

påverkades av detta. En djupare beskrivning av detta kommer att redovisas i resultatdelen.  

2.3.2 Värdegrund för boendena 

KASAM är en värdegrund för verksamheterna och står för känsla av sammanhang, vilket har sitt 

ursprung i sociologen Aaron Antonovskys studie om hälsotillståndet hos kvinnor som överlevt 

förintelsen. Han utvecklade teorin genom begreppet salutogenes, som fokuserar på hälsans 

ursprung; en individs hälsa är i likhet med den känsla av sammanhang personen har. Vid god känsla 

av sammanhang klarar individen av stressiga situationer i större utsträckning, vilket vidare avgör 

hälsotillståndet (Aroseus, 2013). 

Personalen på boendena arbetar med KASAM som innebär begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär att ungdomen ska ha en känsla av vad som pågår i världen, 

både inom- och utom individens omedelbara horisont. Hanterbarhet innebär att resurser ska stödja 

och finnas tillgängliga i ungdomens omgivning och meningsfullhet innebär att ungdomen ska 

uppleva meningsfullhet med de utmaningar denne står inför (Aroseus, 2013). 

KASAM perspektivet kommer inte användas i den teoretiska referensramen, utan det redovisas här 

för att ge en förståelse av verksamheterna Vega och Altairs värdegrunder. Det är viktigt att förstå 

innebörden av KASAM på arbetsplatsen eftersom det innefattar aspekter som kan likställas med 

ett osynligt arbete, när det kräver ett personligt engagemang av personal och enhetschefer.  
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2.4 Olika myndigheters ansvar 

Här kommer olika myndigheters ansvar kortfattat att redovisas för att ge en förståelse för vilka 

instanser som är inblandade i asylprocessen i Sverige. Dessa är Länsstyrelsen, Migrationsverket 

och kommunen. 

Länsstyrelsen ansvarar för kapacitet och beredskap genom att förhandla med kommuner om 

flyktingmottagande. Länsstyrelsen får platsprognoser från Migrationsverket som redovisar behov 

av kommunplatser vid fördelning av flyktingar och ensamkommande barn (Länsstyrelsen, 2016). 

Migrationsverkets huvudsakliga ansvar är att ta emot och pröva asylansökningar, efterforska de 

ensamkommandes familjemedlemmar, handlägga ekonomiska bistånd till barn och arbeta för att 

barn som inte fått uppehållstillstånd kan återvända. Men även att beräkna boendeplatser i 

kommuner, teckna överenskommelser med kommuner, anvisa barns boende och omsorg samt 

administrera ersättningar till kommuner (Migrationsverket, 2016). 

Kommunen ansvarar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar men även 

för omsorg och boende. Kommuner ska utreda barnets behov och fatta beslut om vad ungdomen 

har för behov av insatser och boendeplacering. Kommunen utser även gode man, efterforskar var 

barnets familj befinner sig och ser till att barnet får skolundervisning (Migrationsverket, 2016). 
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redovisas begrepp och teorier som är relevanta för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. De teorier och begrepp som kommer användas är: arbetets betydelse, psykosocial 

arbetsmiljö, krav-kontroll-stöd modellen, gräsrotsbyråkrati och osynliga former för arbete.  Dessa 

kommer senare i uppsatsen användas för att analysera intervjumaterialen.  

3.1 Arbetets betydelse 

Eriksson (1998) beskriver olika aspekter av vad arbete betyder för människors liv och olika 

perspektiv på arbete. Fokus ligger på om arbete leder till livsglädje och fyller en funktion för 

individen själv eller om det endast är ett lönearbete som genererar i inkomst som går till hyra och 

mat (Eriksson, 1998:1-3). Arbetstagare kan ha en engagerad eller instrumentell inställning till sin 

arbetsplats. Instrumentell inställning innebär att man endast arbetar för inkomst och engagerad 

inställning innebär att man arbetar för meningsfullhet och inte bara för inkomst. De flesta i 

Erikssons (1998) studie ser inte arbete som rent instrumentellt och lönebaserat. Arbetet fyller ett 

visst engagerat ändamål, vilket innebär att arbetstagaren arbetar för personlig tillfredställelse och 

meningsfullhet (Eriksson, 1998:88-92). 

Arbetsmiljön har stor betydelse för hur individen trivs med sitt liv i sin helhet (Eriksson, 1998:152). 

Eriksson (1998) väcker frågan hur individer på en arbetsplats finner betydelse i sitt arbete, som 

under vissa tillfällen kan upplevas som stressande. Erikssons (1998) studie kan appliceras på HVB-

hemmen för ensamkommande flyktingbarn i denna studie och respondenternas psykosociala 

arbetsmiljö, då det stundvis uppkommer påfrestande perioder, exempelvis flyktingströmmarna 

2015.  

3.2 Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö är i sin helhet individens upplevelse av arbetet. Det handlar om hela 

arbetssituationen; och inkluderar fysiska och psykiska aspekter, exempelvis arbetstider, 

arbetskamrater och möjligheten och påverka sitt arbete (Weman-Josefsson & Berggren, 2013:75). 

I en positiv psykosocial arbetsmiljö får individen vara med att påverka sin arbetsplats och kraven 

som ställs på denne är rimliga. Det negativa som kan uppstå är stress, för höga krav och små 

möjligheter till att påverka arbetsplatsen (Weman-Josefsson & Berggren, 2013:78, 81). 
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Detta är något som är aktuellt på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, där det förekommer 

varierande arbetstider och möjligheten att påverka arbetet kan variera beroende på vilken position 

man befinner sig i inom verksamheten. På en sådan arbetsplats kan stressiga situationer uppkomma 

där personal och enhetschefer kan uppleva höga krav och känslor av otillräcklighet och kan påverka 

deras psykosociala arbetsmiljö. 

3.2.1 Krav-kontroll-stöd modellen 

Studier visar på en ökad stress bland arbetstagare runt om i världen, vilket kan resultera i hjärt- och 

kärlsjukdomar. Andra stressymptom som förekommer kan vara illamående, depression, yrsel och 

utmattning (Karasek & Theorell, 1990:1,85). Karasek och Theorell (1990) tar upp tre begrepp som 

påverkar upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. Dessa begrepp är krav, kontroll och socialt 

stöd (Karasek & Theorell, 1990:31). 

I den här modellen refererar krav till både psykologiska och fysiska krav i arbetet. De psykologiska 

kraven är relaterade till aspekter som exempelvis hur hårt man arbetar med deadlines, och hur 

mycket man producerar per timme eller vecka. Höga krav kan resultera i effektiv produktion, men 

kan i längden påverka individens hälsa (Karasek & Theorell, 1990:63-64). Fysiska krav relateras 

till en förändrad arbetsmarknad och nya arbetssätt, exempelvis tungt kroppsarbete, vilket kan leda 

till obekväma arbetssituationer och för höga krav på arbetaren (Karasek & Theorell, 1990:65-66). 

Kontroll innebär att man har möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som gör att man 

inte riskerar att hamna i en negativ arbetsmiljö med för höga krav (Karasek & Theorell, 1990:61). 

Det handlar om möjligheten att kunna ta beslut under arbetsprocessen som leder till förminskad 

stress hos arbetstagaren och ökar lärandet eller kunskapen kring arbetet (Karasek & Theorell, 

1990:61-62). Detta är det som kallas arbetskontroll, som Theorell (2012) förklarar som kontroll 

och möjligheter att utöva kontroll (Theorell, 2012:21). Att kunna utöva kontroll innebär att: 

Man kan ta kommando över de flesta av sina vardagssituationer och då även över de flesta lite 

oväntade situationer som man kan ställas inför (Theorell, 2012:21). 

Socialt stöd refererar till arbetstagarens relation till kollegor och chefer. Det handlar om all hjälp 

social interaktion ger på arbetsplatsen. Socialt stöd på arbetsplatsen skapar en bättre hälsa och 

välmående för arbetstagaren, som i sin tur genererar en god psykosocial arbetsmiljö (Karasek & 

Theorell, 1990:68-69). 

Krav-kontroll-stöd modellen indikerar vikten av att individen har möjlighet att påverka sitt arbete. 

Personal och enhetschefer som arbetar på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn tillhör en 
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yrkesgrupp som är i daglig kontakt med andra människor. De måste anpassa sig till förändrade krav 

som påverkar deras kontroll över arbetssituationen, samt till det ständiga behov av socialt stöd från 

kollegor och ledarskap. Kraven och grad av kontroll påverkades särskilt under flyktingströmmarna 

2015 samtidigt som det sociala stödet från kollegor och chefer blev extra viktigt..  

Innebörden av krav, kontroll och stöd är något som vidare kommer förklaras genom begreppet 

gräsrotsbyråkrati som refererar till handlingsutrymme och byråkratiska beslutsfattanden som 

arbetstagare måste förhålla sig till, i detta fall personal och enhetschefer på HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn. 

3.3 Gräsrotsbyråkrati 

Gräsrotsbyråkrati2 är ett begrepp som rör människor som arbetar med andra människor och har 

vissa riktlinjer att följa i arbetet. Lipsky (2010) benämner arbetstagare som utövar gräsrotsbyråkrati 

som gräsrotsbyråkrater. De måste förhålla sig till beslutsfattande som sker på politisk nivå. Detta 

kan appliceras på personal och enhetschefers arbete på HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn. Andra yrken som ofta benämns som gräsrotsbyråkrater är lärare, socialarbetare och 

poliser (Lipsky, 2010:3). 

Trots att beslut många gånger tas på politisk nivå är det ofta gräsrotsbyråkraterna som är i den 

direkta kontakten med andra människor. När gräsrotsbyråkraterna ska ta beslut kring individen de 

är i interaktion med, måste de ta hänsyn till de beslut som tagits på en högre politisk nivå (Lipsky, 

2010:8-9). 

Eftersom byråkratiskt beslutsfattande och regler inte alltid är tydliga är det ibland problematiskt 

för gräsrotsbyråkraterna att veta vad som är rätt beslut (Lipsky, 2010: 29). Därmed skapas ett 

handlingsutrymme där gräsrotsbyråkraten själv måste ta ställning i beslutsfattandet inom ramen 

som denne har (Lipsky, 2010:111,134-135). Lipsky (2010) menar att detta handlingsutrymme är 

positivt för individen, eftersom det är gräsrotsbyråkraten som ska implementera besluten. Denne 

är mest lämpad till uppdraget eftersom det är hen som är i interaktionen med människorna som 

denne arbetar med (Lipsky, 2010). Detta handlingsutrymme kan vara ett uttryck för kontroll eller 

brist på kontroll beroende på om gräsrotsbyråkraterna uppfattar handlingsutrymmet som positivt 

eller negativt. 

                                                 
2 Begreppet är en översättning från det ursprungliga begreppet ’street-level-bureaucracy’. 

Gräsrotsbyråkrati/gräsrotsbyråkrater kan även benämnas som gatubyråkrati/gatubyråkrater. 
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Personal och enhetschefer i denna studie kan ses som gräsrotsbyråkrater eftersom det är personalen 

som är i den dagliga interaktionen med ungdomarna, och enhetscheferna som är i den dagliga 

interaktionen med personalen. Personal och enhetschefer måste givetvis anpassa sitt arbete efter de 

regler som finns, och dessa regler ger dem ett visst handlingsutrymme att kontrollera 

arbetssituationen och de krav som ställs. 

3.4 Osynliga former för arbete 

Arbete kan vara mer eller mindre synligt beroende på dess kontext. Star och Strauss (1999) 

diskuterar begreppet invisible work som vi kommer benämna som osynligt arbete. De påpekar att 

man kan få en bättre förståelse för arbete som begrepp, om man riktar uppmärksamhet på relationen 

mellan synligt och osynligt arbete (Star & Strauss, 1999:12). Det finns ofta en maktskillnad mellan 

det arbete som är formellt och synligt, och det informella och osynliga arbetet som sker “bakom 

kulisserna”. Det osynliga arbetet är ofta ospecificerat och därmed inte synligt i 

arbetsbeskrivningarna, men det är likväl ett nödvändigt arbete (Star & Strauss, 1999:9). Därmed 

blir maktskillnaden att det synliga arbetet värderas högre än det osynliga arbetet.  

Relationen mellan synligt och osynligt arbete förändras beroende på kontext (Star & Strauss, 

1999:11). Utan förståelse för denna kontext kan en del arbetsuppgifter ses som meningslösa. 

Författarna tar upp exemplet där en sekreterare småsnackar med klienter och att det inte ses som 

arbete, men att just småsnacket är viktigt för kommunikation, nätverkande och relationsskapande 

mellan företaget och klienterna (Star & Strauss, 1999:14). 

Osynligt arbete kan även kallas för embedded background work och går att applicera på exempelvis 

sjuksköterskors arbete. Detta fysiska och synliga arbete som sjuksköterskor utför innebär 

förväntade arbetsuppgifter, som omhändertagande av patienter. Sjuksköterskor utför även 

arbetsuppgifter som kan ses som osynliga, exempelvis att ge extra stöd och omhändertagande till 

en döende patient. Detta är något som tas för givet att sjuksköterskorna ska utföra, men som inte 

lyfts i deras arbetsuppgifter (Star & Strauss, 1999, 20). Detta kan även appliceras på respondenterna 

i denna studie eller andra yrken som innebär arbete med andra människor, exempelvis 

socialsekreterare. För att lyfta fram detta osynliga arbete och göra det synligt används begreppet 

disembedding background work, vilket innebär att man gör ett försök att synliggöra det osynliga 

(Star & Strauss, 1999, 15, 20). Detta är aktuellt här eftersom respondenterna i denna studie utför 

viktiga arbeten gentemot målgruppen där ett känslomässigt engagemang kan uppstå. 

3.4.1 Känsloarbete 
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Hochschild (2012) beskriver begreppet emotional labour som vi väljer att benämna känsloarbete. 

Känsloarbete kan ses som en form av osynligt arbete eftersom det ofta inte synliggörs i 

arbetsprestationerna. Begreppet indikerar att vissa känslor är lämpliga för en arbetare att känna 

inför sitt arbete, och att det finns vissa förväntningar på hur en arbetare bör känna i sitt arbete. I ett 

arbete kan man behöva undanhålla vissa känslor och utspela andra genom kroppsspråk och 

ansiktsuttryck i interaktionen med andra människor (Hochschild, 2012:138, 150). 

I vissa yrken förekommer det djupare relationer till andra människor där man förväntas bry sig, 

empatisera, men ändå inte gilla eller ogilla för mycket (Hochschild, 2012:150). Det handlar mycket 

om att bygga upp ett förtroende gentemot de människor man arbetar med, och detta sker  antingen 

ytligt där arbetaren låtsas bry sig, eller på djupet där de faktiskt gör det. Vad arbetaren än väljer 

eller känner, kommer denne alltid att stå inför känslomässiga krav från sitt arbete (Hochschild, 

2012:152). 

Begreppet känsloarbete är relevant i denna studie eftersom arbetsplatsen innebär arbete med andra 

människor där det är vanligt förekommande att känslomässiga engagemang uppstår. Detta är 

applicerbart på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn eftersom personal arbetar nära 

ungdomarna och har en betydelsefull roll i ungdomarnas liv. Begreppet osynligt arbete kan 

användas för att analysera aspekter av det arbete som personal och enhetschefer utför och hur detta 

präglar den psykosociala arbetsmiljön. 
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4. Metod 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för vilka faktorer som präglar den psykosociala 

arbetsmiljön för personal och enhetschefer på två HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i 

en mindre kommun i norra Sverige, samt upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. Fokus 

ligger även på hur personal och enhetschefer utför arbeten som inte synliggörs. Vi kommer att 

använda oss av kvalitativ metod som enligt Bryman (2011:40-41) används för att ta reda på 

människors upplevelse av verkligheten. 

4.1 Urval 

Utifrån studiens syfte är den mest passande urvalsmetoden ett målinriktat urval (Bryman, 

2011:434). Målinriktat urval är när deltagarna i studien inte är slumpmässigt utvalda, vilket är mest 

lämpligt i denna studie när vi vill intervjua en viss målgrupp, i det här fallet personal och 

enhetschefer på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Ett målinriktat urval går inte att 

generalisera till populationen eftersom urvalen inte sker slumpmässigt (Bryman, 2011:392). 

Studiens syfte är att få en förståelse kring upplevelsen av att arbeta på HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn och insikter i vad som präglar den psykosociala arbetsmiljön. Fokus 

ligger även på det arbete som personal och enhetschefer utför som inte identifieras eller synliggörs. 

Studiens syfte är inte att generalisera till alla HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, utan att 

analysera fenomenen utifrån utvalda teoretiska perspektiv. 

För att få tag på respondenter till studien kontaktades tillhörande enhetscheferna för respektive 

boenden för att få ett godkännande av att denna studie fick äga rum. Enhetscheferna blev tillfrågade 

om att ställa upp på en parintervju via mejlkontakt. Vidare besöktes boendena där ett 

informationsbrev (se bilaga 1) med information om studiens syfte, presentation av oss själva och 

information om forskningsetiska principer delades ut med förfrågan om deltagande i gruppintervju. 

De som var villiga att delta i studien hörde sedan av sig till oss. Sammanlagt deltog 12 respondenter 

och intervjuerna skedde på arbetsplatserna under arbetstid. 

4.2 Genomförande 

Intervjutillfällena bestod av två fokusgrupper, en på respektive boende med 5 respondenter i varje 

grupp, samt en parintervju med respektive enhetschefer. Intervjuerna ägde rum på boendena, i 

samtalsrum för personalen; enhetschefernas intervju ägde rum i närhet av deras kontor. Vi valde 
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att utföra separata intervjuer med personal och enhetschefer eftersom vi antog att detta skulle skapa 

en lättare stämning för samtliga parter. 

När syftet är att fånga respondenternas egna uppfattningar och diskussioner är kvalitativ metod det 

mest applicerbara. Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer för att skapa en öppen diskussion 

(Lantz, 2007) där respondenterna till viss del får styra inriktningen på intervjun. Vi gjorde två 

intervjuguider, en för enhetschefer och en för personal (se bilaga 2 och 3). Dessa semistrukturerade 

intervjuguider innehöll huvudfrågor med följdfrågor som anpassades utifrån riktningen på 

respondenternas diskussioner. Respondenterna skulle ha möjlighet att komma in på frågor som de 

upplevde relevanta i hänseende till huvudfrågorna. 

Intervjutillfällena, som vi både deltog aktivt vid, började med en kortfattad information om hur 

resultatet av studien kommer att användas, samt lite om tystnadsplikt och anonymitet. 

Respondenterna fick därefter fylla i en samtyckesblankett (se bilaga 4) där de gav sitt godkännande 

för att delta i intervjun. Intervjuerna påbörjades med korta frågor om relevant 

bakgrundsinformation för att sedan fortsätta med huvudfrågorna. Intervjuerna tog mellan 35-60 

minuter och utgjorde intressanta och relevanta diskussioner där respondenterna reflekterade över 

sina upplevelser av att arbeta på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.  

Fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor som tillsammans diskuterar frågor som 

forskaren ställer (Bryman, 2011). Detta gav oss möjligheten till att observera diskussionen och 

interaktionen mellan deltagarna. Detta var tidseffektivt samt att det gav en bild av personalens 

gemensamma upplevelse och deras gemensamma argumentationer och motiveringar kring vad som 

präglar upplevelsen av att arbeta på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn (Weiss, 

1998:162, 260). En fördel med fokusgrupperna var att det genererade en öppen diskussion utifrån 

redan valda teman, vilket gjorde att respondenterna inte behövde känna sig okunniga kring ämnet 

samt att de inte behövde “avslöja sina innersta tankar” (Thomsson, 2010:71). Vi ansåg att 

fokusgrupper var en passande metod eftersom vi fick lyssna på flera individers perspektiv. 

En parintervju är en intervju med två deltagare. Tanken med att genomföra en parintervju var i 

likhet med fokusgrupperna att vi ville ha en diskussion kring den gemensamma upplevelsen av att 

arbeta på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Denna metod var lämplig eftersom 

intervjupersonerna var bekväma med varandra, de känner varandra samt att de arbetar nära 

varandra. Detta möjliggjorde att deltagarna kunde hjälpa varandra under intervjun genom att stötta, 

förklara och backa upp vad den andra sade. En negativ aspekt som kan uppstå är om en av parterna 

tenderar att dominera under intervjun; därmed var det viktigt för oss att ge båda respondenterna 
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utrymme att komma till tals (Thomsson, 2010:70). Detta blev framgångsrikt eftersom det blev en 

jämn diskussion mellan enhetscheferna. 

4.3 Analysmetod 

I studien har vi använt oss av fenomenologisk analys som är en analysmetod av ett socialt fenomen 

som studeras genom en grupps gemensamma upplevelser (Lundström, 2016). Vi har åsidosatt våra 

egna tankar och värderingar för att vidhålla en öppen inställning till studieobjektet och till den 

mening som individerna uttryckte under intervjutillfällena. 

När samtliga intervjutillfällen var utförda transkriberades intervjumaterialen. Vi gjorde en 

arbetsdelning av transkriberingen, men kodningsprocessen genomfördes tillsammans. I skapandet 

av koderna använde vi oss av en blandning av induktiv och deduktiv kodning. Induktiv kodning 

innebär att koderna är okända på förhand och skapas i läsningen av materialet och deduktiv kodning 

innebär att det finns en förförståelse och att man på förhand vet vad man är ute efter (Lundström, 

2016). Efter att koderna skapats kunde vi se gemensamma mönster och meningar, vilket skapade 

uppsatsens kategorier som sedan utvecklades till teman; se kodningsschema. 

Koder Kategorier Teman 

Relationsbygge, fokus ungdom, 

olika ansvarsområden, 

trygghet, möta olika aktörer, 

flyktingströmmarna 

Arbeta som personal, arbeta 

som enhetschef, 

flyktingströmmarnas påverkan 

på arbetssituationen 

 

Att arbeta på HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn 

Ansvarsfördelning, 

beslutsfattning, socialt stöd, 

flyktingströmmarnas påverkan, 

påfrestning, meningsfullhet 

Arbetets betydelse, 

förhållningssätt på 

arbetsplatsen – krav, kontroll 

och stöd. 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Diffusa regelverk, 

handlingsutrymme, 

känslomässigt engagemang, 

inte ’robot’, individens behov, 

ledarskapets betydelse 

 

Formella regler och den 

faktiska arbetssituationen, att 

vara känslomänniska och 

’professionell’ på arbetsplatsen, 

att se den enskilda individens 

behov utifrån olika perspektiv 

 

Dilemman som uppstår i arbete 

på HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn 

Bollplank, stöd, relation till 

ungdom, identifiering, se till 

ungdomens bästa, 

beslutsfattning, 

ställningstagande 

Synligt arbete, osynligt arbete  

Det synliga- och osynliga 

arbetet 

 

Kategorierna stod till grund för den analys som utfördes för att svara på frågeställningarna. De 

övergripande teman är: att arbeta på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, psykosocial 

arbetsmiljö, dilemman som uppstår i arbete på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn och 

det synliga- och osynliga arbetet.  
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4.4 Etiska överväganden 

Etiska överväganden som vi har reflekterat över var vilket förhållningssätt vi skulle inta vid 

intervjutillfällena eftersom respondenterna även är våra kollegor. För att det inte skulle bli etiskt 

problematiskt höll vi ett forskarperspektiv där vi avstod från rollen som kollega vid kontakt med 

personal och enhetschefer när det handlade om studien. 

Vid början av studien diskuterade vi om fokus skulle ligga på ungdomarnas upplevelse av att bo 

på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Detta skulle dock bli väldigt känsligt och 

problematiskt när det handlar om minderåriga; bland annat skulle god man och tolk behöva närvara. 

Därmed valde vi att fokusera på personal och enhetschefers upplevelse av att arbeta på HVB-hem 

för ensamkommande flyktingbarn och de faktorer som präglar den psykosociala arbetsmiljön. 

4.4.1 Forskningsetiska krav 

Vi har förhållit oss till de fyra grundläggande kraven utifrån Vetenskapsrådet (2002) gällande 

forskningsetiska krav. Dessa omfattar informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. 

I hänsyn till informationskravet har vi informerat respondenterna om att deras deltagande är 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som helst, samt att vi tydliggjort syftet med 

studien och hur deras deltagande kommer att användas. Detta har bland annat skett genom ett 

informationsbrev som personalen fick ta del av innan intervjutillfället (se bilaga 1). Liknande 

information fick enhetscheferna via mejlkontakt. Samtyckeskravet har beaktats genom att 

respondenterna fick fylla i en samtyckesblankett innan intervjutillfällena (se bilaga 4) där de 

godkände de kriterier som ställdes. Konfidentialitetskravet har tagits i hänsyn för att skydda 

respondenternas anonymitet. De informerades om att innehållet från intervjuerna endast kommer 

att behandlas av oss, men anonyma citat kan förekomma i rapporten, att boendena har 

avidentifierats med figurativa namn, samt att orten inte framkommer. Nyttjandekravet tillgodosågs 

genom att materialet endast kommer att användas till forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.4.2 Förförståelse 

Eftersom vi arbetar som vikarier på respektive boenden har vi en viss förförståelse kring den 

psykosociala arbetsmiljön på dessa HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Det är en fördel 

att vi är insatt i den arbetssituation personalen befinner sig i; det gör att vi kan ställa relevanta 

frågor som berör både personal och enhetschefer. Nackdelar som kan uppstå är att vi tappar 
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’objektivitet’ eftersom det är på vår egen arbetsplats. När man själv har en upplevelse av arbetet 

kan man missa delar av respondenternas upplevelse. Till vår fördel är vi två i arbetet och vi arbetar 

på olika boenden samt att vi arbetat där olika länge. Vi kan därmed hjälpa varandra att komplettera 

varandras uppgifter och fylla i det den andre eventuellt inte reflekterat över, alternativt reflekterat 

för mycket över. 

4.5 Källkritik 

Vi anser att källorna som använts till denna studie håller god kvalitet eftersom artiklarna och 

litteraturen passerat vetenskaplig granskning och för att de berör det ämne som behandlas i denna 

studie. Vi har även använt oss av en avhandling som är skriven av en professor på Karlstads 

Universitet som vi uppskattar som trovärdig då den har status som vetenskaplig. 
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5. Resultat 

Respondenternas svar från intervjuerna kommer att analyseras och kopplas till den teoretiska 

referensram som står till grund för denna uppsats. Resultatet visar att det finns många aspekter som 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön för personal och enhetschefer på HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn i denna mindre kommun i norra Sverige. Personal och enhetschefer 

delar liknande upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön utifrån olika perspektiv. För att 

beskriva hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs på arbetsplatsen är krav-kontroll-stöd 

modellen av betydelse. Resultatet visar även hur personal och enhetschefer utför osynliga arbeten 

som påverkar deras psykosociala arbetsmiljö.  

Resultatet kommer att redovisas utifrån studiens teman, samt de kategorier som finns under varje 

tema. Det första temat är att arbeta på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn med 

kategorierna: flyktingströmmarnas påverkan på arbetssituationen, personalens arbetsuppgifter och 

enhetschefernas arbetsuppgifter. Det andra temat är psykosocial arbetsmiljö med kategorierna: 

förhållningssätt på arbetsplatsen, som vi kommer att benämna som krav-kontroll-stöd modellen 

och arbetets betydelse. Det tredje temat är dilemman som uppstår i arbete på HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn med kategorierna: formella regler och den faktiska 

arbetssituationen, att vara känslomänniska och ’professionell’ på arbetsplatsen, och att se den 

enskilda individens behov utifrån olika perspektiv. Det fjärde och sista temat är det synliga- och 

osynliga arbetet. 

5.1 Att arbeta på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn 

5.1.1 Flyktingströmmarnas påverkan på arbetssituationen 

Den situation som uppkom under slutet av 2015, när flyktingströmmarna kom till Europa och 

Sverige, påverkade HVB-hemmen för ensamkommande flyktingbarn i denna studie. Både personal 

och  enhetschefer blev påverkade eftersom det blev dubbelbeläggningar på samtliga boenden vilket 

innebar att två ungdomar fick bo i varje rum. Altair blev mer påverkad än Vega eftersom 

tillströmningen av pojkar var större än för flickor. 

Det var en situation som för både personal och enhetschefer var svår att hantera eftersom ingen 

kunnat förutspå vad som skulle komma att hända, vilket har påverkat deras psykosociala 

arbetsmiljö. En del blev utbrända och situationen blev övermäktig med för höga krav och för låg 

kontroll för de involverade. Som en av respondenterna i personalen uttryckte det: 
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P2: Man kan säga att allt som vi har byggt upp innan det har till stor del raserats, alltså alla planer 

vi hade och hur vi skulle jobba med ungdomarna [...] vi fick sänka ribban rejält på vad vi ska 

åstadkomma. Det var mest att förvara [....] 

Detta är en upplevelse som både personal och enhetschefer delar. Som en av enhetscheferna 

uttryckte det: 

E2: Så att det är nånstans som var jobbigt tror jag var att det hände så snabbt så att personal hängde 

ju inte med och det gjorde inte vi heller. 

Detta har satt avtryck på verksamheternas psykosociala arbetsmiljö, men det finns även andra 

aspekter som påverkat denna. Dessa aspekter kommer att redovisas i resterande del av resultatet, 

men först kommer personalens och enhetschefernas arbetsuppgifter att redovisas. 

5.1.2 Personalens arbetsuppgifter 

Att arbeta som personal på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn innebär varierande 

arbetsuppgifter beroende på om det är en vardag eller helgdag, men verksamheterna i studien har 

liknande rutiner under varje arbetspass. Det kan bland annat handla om att förbereda frukost och 

väcka ungdomarna inför skolan men även praktiska dagliga sysslor som matlagning och städning. 

Utöver detta har varje personal egna ansvarsområden kring verksamheten och ungdomarna. Det 

kan vara mathantering, förrådsansvar, medicinansvar, kontaktpersonsansvar, dokumentation och 

samverkansansvar. Utöver dessa arbetsuppgifter har man personalmöten, kontakt med gode man, 

socialsekreterare och arbetsmarknadsträffar. Dessa arbetsuppgifter är nödvändiga för en 

fungerande verksamhet, men samtliga respondenter i personalgrupperna är överens om att 

ungdomarna är de viktigaste i arbetet. Som en respondent sade: 

P7: Allting kretsar runt ungdomarna än om de inte är på boendet, så är ju arbetet inför att förbereda 

saker och ting när de kommer hem eller det möte som vi har med dem [....] 

I arbetet med ungdomen hjälper personalen till med läxor, umgås, hittar på aktiviteter, stöttar och 

samtalar med dem. Samtidigt talade en respondent om arbetet för att göra ungdomarna 

självständiga i samhället medan en annan talade om vikten av att ungdomen ska må bra och känna 

trygghet. Eftersom vistelsen på boendet är tillfälligt och tanken är att ungdomen ska flytta ut när 

hen fått permanent uppehållstillstånd och fyllt 18 år, är dessa aspekter viktiga i arbetet för att 

ungdomen ska klara sig själv. En respondent uttryckte det på detta sätt: 
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P7: [....] dom har ju ingen förälder som finns där och hjälper dom, eller syskon. Utan det är ju vi 

som får vara många företräden och hjälpa dom i skolarbetet och stötta dom med praktiska delar 

också. 

5.1.3 Enhetschefernas arbetsuppgifter 

Att arbeta som enhetschef för HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn innebär varierande 

arbetsuppgifter och ansvarsområden som rör verksamheterna. Dessa innefattar ansvar för 

personal-, arbetsmiljö- och ekonomi, men även ansvar för ungdomarnas välmående som hälsa, 

skola och stöd. Deras  arbetsuppgifter innebär kommunikation med olika aktörer som 

socialsekreterare, gode män, personal, men även att rekrytera nya medarbetare, göra 

riskbedömningar, administrativa uppgifter och arbeten som utvecklar verksamheterna. Som en av 

respondenterna uttryckte: 

E2: [....] det är väldigt mycket kommunikation och information i en chefsroll, tycker jag, ta saker 

vidare och återkoppla. 

Vad de viktigaste arbetsuppgifterna för en enhetschef är uttrycker respondenterna som svåra att 

identifiera när alla bitar är nödvändiga för en fungerande verksamhet. Respondenterna har under 

intervjutillfället beskrivit sig själva som en allt-i-allo med ansvar, att de ska se sina anställda, finnas 

där och stötta dem. Detta tyder på ett osynligt arbete i och med det sociala stöd de ger sina anställda. 

Likaså ska de ge ansvar till sina anställda på arbetsplatserna och ställa rimliga krav, för att säkra 

en god psykosocial arbetsmiljö. Samtidigt som detta är centralt för enhetscheferna i mötet med 

personal betonar enhetscheferna målet av att inte vara behövd av sin personal. Detta skulle enligt 

teorin bidra till en god psykosocial arbetsmiljö eftersom det förutsätter att personalen har kontroll 

över sina arbetsuppgifter.  Enhetscheferna talar för att om detta uppnås, har man gjort ett bra jobb 

för både sig själv, sin personal och för verksamheten. 

Detta var en kort beskrivning av de arbetsuppgifter som personal och enhetschefer utför på HVB-

hem för ensamkommande flyktingbarn. Vidare kommer deras arbetssituation analyseras utifrån hur 

deras psykosociala arbetsmiljö upplevs relaterat till krav-kontroll-stöd modellen; en inblick 

kommer också ges i hur osynligt arbete påverkar den psykosociala arbetsmiljön. 

5.2 Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö är i sin helhet individens upplevelse av arbetet och arbetssituationen 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Respondenterna i denna studie har indikerat både positiva 

och negativa aspekter av sin psykosociala arbetsmiljö. Trots att det uppkommer situationer där 
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personal och enhetschefer känner sig mindre tillfredsställda av sitt arbete verkar arbetet ha viss 

betydelse för individen eftersom de flesta respondenter uttrycker att de trivs på arbetsplatsen och 

att arbetet ger en personlig tillfredsställelse. 

Den psykosociala arbetsmiljön för personal och enhetschefer på HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn kommer behandlas i detta avsnitt utifrån krav-kontroll-stöd modellen. Vidare kommer 

avsnittet avslutas med vad arbetet har för betydelse för personal och enhetschefer. 

5.2.1 Krav-kontroll-stöd modellen 

En viktig del i vad som utgör en god psykosocial arbetsmiljö är behovet av att känna rimliga krav 

på arbetsplatsen, kontroll över arbetssituationen och stöd från kollegor och ledarskap (Karasek & 

Theorell, 1990). 

Rimliga krav på personal och enhetschefer är något som gynnar båda parter och deras psykosociala 

arbetsmiljö. Enhetschefer uttrycker hur de anser att personalen mår bra av att få ansvarsområden i 

sina arbetsuppgifter, samtidigt som enhetschefer inte vill ställa för höga krav på sin personal: 

E1: Och ibland tänker jag också att ta tuffa beslut så att faktiskt inte personalen behöver fundera 

eller känna sig osäker vad det är som gäller, så att de inte behöver ta vissa beslut, då är det bättre att 

vi gör det ibland.. Så det tänker jag också ingår, för det avlastar dom i vissa lägen. 

Personal talar även om de krav som uppstår på arbetsplatsen i relation till förändringar som sker i 

verksamheterna. En respondent talade om hur flyktingströmmarna i slutet på 2015 ställde höga 

krav på ordinarie personal som vid många tillfällen stod som ensam ansvarig på boendena. Dessa 

höga krav är något som präglat den psykosociala arbetsmiljön på ett negativt sätt för personalen på 

boendena. Som en respondent sade: 

P2: [....] Man är kanske ensam ordinarie personal som är ansvarig. Det kan ju bli, det blir en press, 

man känner ett väldigt stort ansvar om det händer någonting är det ju jag som ska lösa det, och det 

är så många människor som är berörda [....]. 

I relation till krav krävs det även att arbetstagaren har kontroll över sin arbetssituation. För 

enhetschefer innebär det att ställa rimliga krav på sin personal, låta dem vara kreativa och 

ansvarstagande samt att personalen ska kunna ta kommando över sin arbetssituation för att inte 

hamna i en negativ psykosocial arbetsmiljö. 

Det finns dock aspekter och områden som varken personal eller enhetschefer uttrycker att de har 

kontroll över, vilket kan påverka den psykosociala arbetsmiljön på ett negativt sätt. Det kan handla 
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om andra myndigheter och aktörers regler och beslutsfattning som varken enhetschefer eller 

personal kan påverka. En enhetschef talar om fördelningen av asylsökande i kommuner: 

E2: [....] Dom bara kastar ut dom. Skickar en anvisning på torsdag och på fredag ska vi ordnat en 

resa och ungdomen ska vara på plats. Och kommunen får inte säga nej. Så är det. Och då blir det 

svårt att rigga, om det blev som det blev i julas då det kom sju om dagen, då är det inte så lätt att 

hitta lösningar alltid. 

Respondenterna talar om hur de kunnat finna socialt stöd  hos varandra på arbetsplatsen och hur 

denna sociala interaktion har hjälpt dem att klara av jobbiga situationer. Detta sociala stöd är en 

viktig aspekt i upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. Som en av enhetscheferna 

reflekterade över i relation till flyktingkrisen som skedde under slutet av 2015: 

E1: [....] vi som hanterade det här använder ju också varann jättemycket och pratade, vi kunde gråta, 

vi kunde skratta, ibland blev det, ja, vi hade varandra nånstans och vi var nog ganska öppen med 

det, med varann [....] 

Detta har även personalen reflekterat över, som en av personalen uttryckte det i koppling till socialt 

stöd på arbetsplatsen under flyktingströmmarna som skedde i slutet av 2015: 

P3: Det kan jag uppleva är att under det här året som jag jobbat att det känns som att 

personalgruppen har blivit tightare.. Fått en annan kommunikation. 

5.2.2 Arbetets betydelse 

Arbetets betydelse har en påverkan på individens upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. En 

viktig aspekt av vad arbetet betyder kan ses i diskussionen av flyktingströmmarnas påverkan på 

arbetssituationen som ägde rum under slutet av 2015. Som respondenterna uttryckt är det viktigt 

för personalen att bilda och upprätthålla relationer till ungdomarna som bor på boendena. Detta 

tyder på ett osynligt arbete eftersom relationsbygget inte är något som syns i arbetsbeskrivningarna. 

Relationsbygget var något som påverkades när samtliga boenden dubbelbeläggdes. Som en av 

respondenterna uttryckte det: 

P4: Det har ju påverkat den relation till ungdomarna som bor kvar här också, de fick ju på nått vis 

nått avbräck, för dom kom ju innan också, det blev dubbelbeläggning och då drog de som bodde 

här sig ganska tillbaka och de nya tog mer plats och var mycket i fokus, och så försvann dom och 

då ska de komma tillbaka igen och bygga upp de relationerna igen och det har tagit ett tag, [...] det 

känns som att det är en hel del tid som har försvunnit. 
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Trots att denna situation var påfrestande för alla inblandade uttryckte en del respondenter att det 

blivit positiva följder av det; man har lärt sig mycket och man kände stor tacksamhet till sina 

kollegor. Detta visar på ett socialt stöd på arbetsplatsen vilket tyder på att den psykosociala 

arbetsmiljön påverkades på ett positivt sätt efter att dubbelbeläggningarna var över. Som en av 

respondenterna bland personalen uttryckte det: 

P4: För personalgruppen tycker jag ändå att det har varit positivt efter det är över liksom, så känns 

det som att vi, om det var just det där att vi stöttade varandra [....] 

De flesta respondenterna bland personalen talar om arbetets betydelse som något positivt, dock 

finns även de som är utmattade och frustrerade över arbetssituationen. De flesta respondenter 

nämner ändå att arbetet är det bästa som de har haft, det är meningsfullt och blir som ett andra hem. 

Som en av personalen sade: 

P7: [....] och jag brukar säga det när jag pratar med andra att, jamen vad gör ni på jobbet då liksom, 

ja det är min andra familj. Alltså vi har ju liksom, stöds och blöts i allting, vi får vara med om sorg, 

vi får vara med om glädje och vara med och dela om saker och ting, mötas i olika situationer. 

En annan respondent från personalen uttryckte med stolthet: 

P1: [....] Jag kan nästan känna mig lite stolt över att jobba här också, att man får jobba med de här 

ungdomarna och det är mycket negativt man läser och hör och då känner jag mig, att jag är emot 

det här, eller att jag känner verkligen att det är viktigt, att jag blir lite stolt att få berätta vad jag gör. 

Vidare har enhetscheferna tillsammans reflekterat över hur stolta de är över att ha klarat av krisen 

med flyktingströmmarna i slutet av 2015 och att de känner en tillfredsställelse hos sig själva: 

E1: Jag kan tycka nånstans att det har varit, även om jag har varit, som jag sa det har varit skitjobbigt 

och man var jättetrött, så nånstans så är jag så otroligt stolt över att man ändå fick vara med om det 

här, för nånstans så var det ju den största nyheten som hela tiden cirkulera på nyheterna och vi var 

med och gjorde att det här blev, ingen stod utan tak. Alla liksom fick komma in och alla hade liksom 

nånstans att bo och vi bidrog till det. Det tycker jag att nånstans att det är häftigt. Så jobbet betyder 

mycket, tänker jag. Och just i det där kunde jag ändå känna mig stolt, så stolt när folk runtikring 

kan tycka andra saker om den här målgruppen så är jag otroligt stolt för att vi jobbar med dom här. 

För att få en förståelse av vad som präglar den psykosociala arbetsmiljön på HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn är det relevant att studera den utifrån krav-kontroll-stöd modellen, 

men samtidigt uppmärksamma det osynliga arbete som personal och enhetschefer utför, eftersom 

detta osynliga arbete är vanligt förekommande i arbete med andra människor. 
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Utifrån detta kan det ses att det är vanligt förekommande med krav på både personal och 

enhetschefer och att dessa krav är positiva för en bra psykosocial arbetsmiljö, om de är rimliga och 

kontrollerbara. I respondenternas fall har det funnits situationer där dessa krav varit kontrollerbara 

och ibland har de varit för höga. Samt att stöd från kollegor och ledarskap på arbetsplatsen har 

bidragit till en god psykosocial arbetsmiljö. 

Det visar även att osynligt arbete uppstår på arbetsplatsen vid relationsbygge till ungdomarna och 

personalen, vilket gör att detta begrepp blir viktigt att ta hänsyn till för att uppnå en god psykosocial 

arbetsmiljö. Detta är något som kommer att analyseras vidare i nästa avsnitt: dilemman som uppstår 

i arbete på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. 

5.3 Dilemman som uppstår i arbete på HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn 

Utifrån intervjuerna med både personal och enhetschefer har det framkommit att de står inför olika 

dilemman på arbetsplatsen. Dessa dilemman skapar en problematik som kan påverka den 

psykosociala arbetsmiljön. Alla dilemman har en gemensam nämnare; de diffusa och svårtolkade 

regelverken. Dock kan det urskiljas vissa aspekter som skiljer dem åt. Dessa har identifierats som: 

formella regler och den faktiska arbetssituationen; att vara en känslomänniska på arbetsplatsen och 

att vara professionell; samt olika tolkningar av den enskilda individens behov. Dessa dilemman 

kommer att beskrivas i koppling till den psykosociala arbetsmiljön och hur osynligt arbete präglar 

arbetssituationen för personal och enhetschefer på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. 

5.3.1 Formella regler och den faktiska arbetssituationen 

Det första dilemmat som påverkar den psykosociala arbetsmiljön visar på vissa givna regler som 

personalen måste följa, och som vissa respondenter beskriver som diffusa och svårtolkade. Personal 

uttrycker i hänseende till detta att man ibland vill göra mer för en ungdom än vad reglerna tillåter 

en att göra. Detta kan exemplifieras med följande uttalande: 

P3: Det har jag också tänkt på att med körkort och övningskörning, som jag har förstått det får vi 

inte involvera oss privat så med dom, men där kan jag tycka att det är svårt för man skulle vilja, 

men då som jag förstår får man inte göra det. Typ samma sak, man skulle vilja om man vet att de 

kanske inte har det kontaktnätet och det skulle behövas för att de ska få jobb. 

Det finns tillfällen där frustration uppkommit hos personal på grund av regelverk och 

beslutsfattande från högre instanser. Vid diskussion kring situationen i slutet av 2015 om 
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flyktingströmmarna talade en respondent om känslan att känna sig maktlös över situationen som 

var: 

P2: [....] Så det är ju jobbigt att tänka på det där men jag kan ju inte påverka det heller så man får 

försöka göra det bästa utifrån den situation som är. 

Det blir problematiskt för personal som är i det direkta arbetet med ungdomarna, eftersom det är 

personalen som måste hantera och praktisera besluten som tagits av högre instanser. Detta sätter 

höga krav på arbetstagaren men ger dem låg kontroll över situationen eftersom de har små 

möjligheter att påverka de regelverk som styr arbetsplatsen, vilket påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön. 

Enhetscheferna beskriver i likhet med personalen, upplevelsen av att regelverk och riktlinjer ibland 

är diffusa och svårtolkade. Som en av enhetscheferna sade: 

E2: [....] det är ju ganska luddiga vägledningar, det står att ungdomen ska må bra och vad innebär 

det? Eller att den ska vara trygg, eller att det ska vara personaltäthet så att ungdomen är trygg, men 

det säger ju ingenting om hur mycket personal det behövs vara [...]  och för ungdomarna finns det 

ju massa vad vi ska tillgodose [....]. 

Vidare talar en av enhetscheferna om att det finns tydliga gränser i vilket ansvar varje myndighet 

har, men att arbetet inom dessa gränser är mer otydligt. Detta ger enhetscheferna ett 

handlingsutrymme som de anser är både positivt och negativt. Det positiva är att det finns ett 

handlingsutrymme där enhetscheferna kan vara med och påverka sin verksamhet samtidigt som det 

negativa är att enhetscheferna ställs inför ett dilemma där rätt beslut måste fattas. Detta gör att det 

ställs höga krav på enhetscheferna när man inte vet vad som är rätt beslut att fatta. När regelverken 

är komplexa och svårtolkade påverkar det även hur mycket kontroll enhetscheferna upplever att de 

har över arbetssituationen. Detta är något som påverkar den psykosociala arbetsmiljön när kraven 

som ställs ibland kan vara svåra att uppnå och brist på kontroll kan upplevas. 

Enhetscheferna uttrycker att de ska finnas där, stödja personal med tydliga riktlinjer samtidigt som 

det är viktigt att kunna släppa på tyglarna, förlita sig på personalens kompetens och låta de vara 

kreativa på arbetsplatsen. Enhetscheferna talar om detta som nödvändigt för att personalen och 

verksamheterna ska utvecklas, för att ge personalen möjligheten att kontrollera sin arbetssituation, 

men också för att enhetscheferna ska kunna portionera ut arbetsuppgifter för att det inte ska bli för 

mycket för dem själva. Som en av enhetscheferna uttryckte det: 
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E2: [....] jag tror det är viktigt att läsa av och våga ge dem ansvar, annars kan vi gräva en grop åt 

oss själva och jobba ihjäl oss. 

Enhetscheferna har dock uttryckt att vid krissituationer, exempelvis vid flyktingströmmarna i slutet 

av 2015, har det inte varit lika uppskattat av enhetscheferna att släppa på tyglarna för mycket till 

sina anställda. De uttrycker att detta ibland skapat mer arbete för de själva som blivit svårt för dem 

att hantera, vilket kan ha en negativ inverkan på deras psykosociala arbetsmiljö. Som en av 

enhetscheferna uttryckte det: 

E2: Och vi har ju alltid uppmuntrat personal till att vara kreativ men då [syftar till 

flyktingströmmarna] tror jag att vi inte riktigt uppskattade den biten att vara kreativ för det blev för 

mycket. Vi tänkte ju hela tiden att nu måste vi ta till vara på det kreativa, men det blev drygt på nått 

vis. Vi hade tänkt så många varv också på nått sätt äntligen landat i nått, så kommer nånting annat. 

5.3.1.1 Gräsrotsbyråkrati 

Gräsrotsbyråkrati innefattar arbetet som gräsrotsbyråkrater utför (Lipsky, 2010). I detta fall kan 

personal och enhetschefer ses som gräsrotsbyråkrater, där personal arbetar med ungdomarna och 

enhetscheferna arbetar med personalen. Gräsrotsbyråkraterna måste anpassa sig till de regler och 

besluts som fattas på politisk nivå, vilket ställer krav på den enskilda arbetstagaren. Detta kan vara 

problematiskt för både personal och enhetschefer eftersom det i viss mån begränsar 

handlingsutrymmet och ger de mindre kontroll över arbetssituationen, vilket i sin tur kan påverka 

den psykosociala arbetsmiljön. 

Lipsky (2010) talar om handlingsutrymmet som uppkommer i tolkningen av regelverken, hur det 

är positivt för gräsrotsbyråkraterna; de är bäst lämpade att ta beslut då de har kravet att 

implementera beslut. Detta stödjer enhetschefernas uppfattning om att handlingsutrymmet kan vara 

positivt när det ger en chans att påverka arbetsplatsen. Regelverken kan dock vara negativa när 

enhetschefer nekas utföra arbete som de anser är det bästa för verksamheterna, något som kan vara 

negativt för deras psykosociala arbetsmiljö eftersom det begränsar deras kontroll över 

arbetssituationen. Som enhetscheferna uttryckte, har de inte alla mandat och måste förhålla sig till 

de regelverk och beslut som tas på en högre nivå. 

Lipskys (2010) resonemang om att ett större handlingsutrymme är positivt, går emot en del av 

personalens uppfattningar, eftersom de anser att det blir mer problematiskt med ett 

handlingsutrymme när regelverken är diffusa och svårtolkade. Detta kan tyda på en begränsning 

av kontroll över arbetssituationen, vilket kan påverka den psykosociala arbetsmiljön. Som en av 

personalen uttryckte i frågan om handlingsutrymmet skapar en otrygghet på arbetsplatsen: 



26 
 

P7: Otydligheter är väl alltid begränsade. Ju mer raka de är ju mer vad man vet vad som gäller 

skapar ju förutsättningar för tryggare arbete [....]. 

Dessa diffusa regelverk kan vara problematiska i arbetet mellan personal och ungdomar, eftersom 

regelverken har en stor påverkan på arbetssituationen i relation till de krav som ställs och den 

kontroll som arbetstagarna behöver. Vidare skapas en problematik i hur regelverken ska tolkas för 

vad som ska ingå i yrkesrollen vid arbete på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, samt 

hur osynligt arbete uppkommer på arbetsplatsen. Detta kommer att analyseras i relation till 

känsloarbete och den professionella yrkesrollen. 

5.3.2 Att vara känslomänniska och ‘professionell’ på arbetsplatsen 

I arbete på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn har det visa sig att personalen står väldigt 

nära ungdomarna. En av personalen uttryckte att hen tror att ungdomen ser personalen som viktig, 

att de har en stor roll i ungdomarnas liv och detta kanske inte alltid är något som ungdomarna 

reflekterar över. Som en av respondenterna sade: 

P10: Jag tror vi betyder mycket mer för dom än vad dom själva förstår. 

Personalen har reflekterat över hur de blir ett bollplank för framförallt känslor och hur alltid finns 

tillgängliga för ungdomarna. Detta tydliggör hur personalen utför osynligt arbete när dessa delar i 

arbetet inte är något som synliggörs eller identifieras. Som en respondent uttryckte det: 

P9: [....] en del ser en som mer som stöd i när man vill ha frågor och svar, hjälp eller vägledning 

och vissa andra är ju väldigt tighta, dom har ju ingen familj eller syskon här och då blir dom andra 

som är på boendet, både personal och ungdomar, blir som en familj. 

Personalen har ett känslomässigt engagemang gentemot ungdomarna; de bryr sig om dem och vill 

alltid ungdomarnas bästa. Detta uttrycker respondenterna att de gör genom att visa sin närvaro 

genom att bry sig om ungdomarna. Detta tyder på ett osynligt arbete som resulterar i en god relation 

mellan personal och ungdomar, vilket är nödvändigt för att skapa en god tillvaro för ungdomarna 

på boendena. Dessa resonemang har varit återkommande under intervjutillfällena med personal, 

vilket tyder på att relationerna blir genuina: 

P1: Jag tror att det är om man genuint bryr sig eller inte, jag tror att det bara är nånting man utstrålar 

eller nått. 

En av respondenterna talade om att det ibland är svårt att vara helt yrkesskicklig, att man i många 

fall blir väldigt personlig. Det är viktigt att förstå att personalen på en sådan arbetsplats blir 
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känslomässigt engagerad, vilket tyder på ett osynligt arbete. En respondent uttryckte att det i många 

fall inte går att arbeta som en “robot” med denna målgrupp. Som hen sade: 

P7: [....] och då får man ju acceptera att vissa är som dom är och vi kan liksom inte bara vara robotar, 

utan vi är ju här för att vi är dom människor vi är och vill hjälpa dom människor som är här [....]. 

Kohli (2006) diskuterar hur man personligen hanterar arbetet med asylsökande barn och ungdomar 

och hur detta tenderar till starkt emotionellt deltagande. Detta är något som återkommer när 

respondenterna talar om de relationer som skapas på arbetsplatsen och hur man fattar tycke för 

ungdomarna. Personalens reflektioner tyder på ett osynligt arbete av emotionellt engagemang där 

personal vid vissa tillfällen har svårigheter att släppa arbetet efter avslutat pass. Vissa talar om att 

de har lättare att koppla bort arbetet när de går hem eftersom det hjälper att ha förtroende för sina 

kollegor medan en annan respondent reflekterade: 

P1: Jag har svårt att släppa arbetet om jag märker om någon är ledsen, bara det lilla, det tar jag med 

mig hem litegrann. även fast det inte är något märkvärdigt, så märker jag att jag tänker så. 

Det emotionella engagemanget tyder på ett osynligt arbete som personal utför som gör att det i 

vissa fall är svårt att släppa arbetet. Det emotionella engagemanget kan ses som positivt eftersom 

det resulterar i glädje och goda relationer till ungdomarna, samtidigt som det ibland gör arbetet 

svårt att hantera när det är problematiskt att finna balansgången mellan att vara känslomänniska 

och ’professionell’. Detta är något som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön eftersom det 

blir en problematik kring hur personal hanterar personliga känslor och den faktiska 

arbetssituationen. Vid diskussion kring detta dilemma tar en respondent upp hur det hjälper att 

hantera sina personliga åsikter och känslor genom att ingå i en professionell roll. Som hen sade: 

P4:[....] att man från personalstyrkan sätter det i större perspektiv, då kan jag tycka att det blir lättare 

att hantera ändå. Då går man in i en professionell roll istället, att det tar över. 

Personalen är därmed medveten om att känslomässigt engagemang existerar på arbetsplatsen och 

att de måste finna en yrkesmässig roll där de eventuellt måste undanhålla vissa känslor och 

personliga åsikter. Detta kan vara utmanande eftersom hela arbetssituationen kan bli emotionellt 

påfrestande för arbetstagarna. 

5.3.2.1 Känsloarbete 

Hochschilds (2012) teori om känsloarbete beskriver att det på vissa arbetsplatser är lätt att bli 

känslomässigt involverad på det sätt som respondenterna är i denna studie. Hur man på djupet 

faktiskt bryr sig om ungdomarna, vilket tyder på ett osynligt arbete när denna omtanke för 
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ungdomarna blir en del av arbetet för personalen. Detta skapar en problematik om vilket 

förhållningssätt man ska inta på arbetsplatsen och att det ibland är nödvändigt att undanhålla vissa 

känslor för att kunna inta en professionell yrkesroll och för att uppnå en god psykosocial 

arbetsmiljö. 

Respondenternas resonemang visar dilemmat om känsloarbete på denna arbetsplats och att det blir 

en utmaning att behålla en yrkesmässig roll samtidigt som man personligen är känslomässigt 

involverad i ungdomarna. Ett synsätt är att personalen ska arbeta som en “robot” utan känslor, 

vilket tyder på ett tillvägagångssätt för att uppnå kontroll över arbetssituationen. Detta har 

respondenterna uttryckt som svårt på denna arbetsplats. Detta är något som en respondent uttryckte; 

att det kan bli för påfrestande om man är för känslomässigt involverad i sitt arbete och att det 

därmed är nödvändigt att inta en yrkesmässig roll på arbetsplatsen: 

P9:[....] vid vissa speciella händelser kanske man funderar en extra vända men jag själv har 

inställningen att jag inte kan gå hem och fundera på jobbet för då, det blir för jobbigt [....] 

Detta känslomässiga engagemang som personalen har gentemot ungdomarna tyder på ett osynligt 

arbete. Vilket är något som kan upplevas som ett dilemma; där regler begränsar det känslomässiga 

utrymmet för personalen i bemötandet med ungdomarna eftersom personalen bör inta en 

yrkesmässig roll. Detta dilemma är en del av vad som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön 

eftersom den påverkar hela arbetssituationen för personal på HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn. 

5.3.3 Att se den enskilda individens behov utifrån olika perspektiv 

Ungdomarnas behov var något som diskuterades under samtliga intervjutillfällen. Det finns dock 

en viss oklarhet i vad som är det faktiska behovet; att olika aktörer har olika förståelse av vad 

behoven är och hur de ska uppfyllas. Detta kan ses i Ottossons et al. (2012) studie om socialarbetare 

som beskriver en spänning mellan att arbeta för att skydda barnets bästa intressen och 

organisatorisk effektivitet. En del aktörer i Ottossons studie använder sig av FN:s konvention för 

barnens rättigheter som riktlinje i sitt arbete, medan andra använder sig av Migrationsverkets 

prioriteringar för praktiska lösningar (2012:261). 

Respondenterna har uttryckt hur de organisatoriska regelverken på arbetsplatsen ibland styr vad 

som ska tillgodose ungdomarnas behov. Detta gör att personalen ibland står inför dilemmat att 

förhålla sig till de regler som finns samtidigt som de anser att mer skulle behöva göras för att 
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uppfylla ungdomens behov. När personalen inte alltid har kontrollen att göra det man anser skulle 

vara det bästa för att uppfylla ungdomarnas behov kan den psykosociala arbetsmiljön påverkas. 

Vidare talar några respondenter om att  kommunerna ställer krav på flyktingmottagandets 

effektivitet; att ungdomen ibland faller mellan stolarna och deras behov glöms bort. Man glömmer 

bort att det handlar om människor. Som en respondent sade: 

P5: [....] men det tråkiga är ju att man fortfarande pratar bara siffror, hur många siffror, hur många 

antal, eller hur? 

Vissa regelverk skapar därmed problematiska och jobbiga situationer för personal och ungdomar. 

Det uppstår ett dilemma kring hur personal ska förhålla sig till de regelverk som finns för att 

tillgodose ungdomarnas behov, vilket kan bidra till brist på kontroll för personalen. Som en av 

respondenterna uttryckte det under en diskussion om Migrationsverkets betydelse för 

arbetsplatsen: 

P2: Det blir ju med Migrationsverkets regelverk är ju väldigt jobbigt för våra ungdomar, de måste 

vänta lång tid för att få svar och måste gå igenom jobbiga intervjuer och sådär men det är inget som 

vi kan påverka ändå. [....]. 

För att tillgodose personalens behov på arbetsplatsen och för att skapa en god psykosocial 

arbetsmiljö är det nödvändigt med ett fungerande ledarskap, vilket både personal och enhetschefer 

diskuterat. Både enhetschefer och personal beskriver relevansen av att det är viktigt med ett 

fungerande ledarskap vid krissituationer och att ledarskapet ska vara närvarande. Kommunikation 

och informationsbyte mellan ledarskap och personal är något som båda parter anser viktigt för att 

främja en god arbetsplats. Personal och enhetschefer ska kunna finna stöd hos varandra. En 

respondent bland personalen uttryckte vikten av att kunna känna tillit till sin chef: 

P2: När du känner dig osäker själv och du är här och det är liksom rörigt och du vet inte riktigt vad 

du ska göra så betyder det ju jättemycket för dig som anställd att du har en chef och du vet att du 

kan lita på att den chefen löser det här. 

Enhetscheferna talar om att det är viktigt att finnas tillgänglig för sin personal, där personal kan 

komma med stora och små frågor eller funderingar. Ibland handlar det inte om att lösa saker och 

ting, utan enhetscheferna uttrycker att det ibland räcker med att endast lyssna på vad sina anställda 

har att säga och bekräfta dem utifrån deras tankar och behov, att finnas där som ett stöd. Vidare 

beskriver en av enhetscheferna: 
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E2: Ska man säga nånting i grunden så är det väl att på nått sätt se dom runt omkring en, sen kanske 

man inte kan lösa allting men visar man att man ser personer och vad dom vill få fram även fast 

man inte kan lösa det direkt [....] 

Enhetscheferna uttrycker det som viktigt att låta personalen utveckla; det är lika viktigt att 

enhetschefer känner tillit till sin personal som personal känner tillit till sin enhetschef. I denna 

ömsesidiga relation har personalen reflekterat över att det är viktigt att ledarskapet identifierar 

personalens arbete, även det arbete som inte direkt syns i arbetsbeskrivningarna. Som en av dem 

uttryckte det: 

P5: Jag tänkte på att det här måste ju också komma fram, hur man måste identifiera folk i personalen, 

så att liksom inte alla, ja men, alla gjorde ett jättebra jobb. 

Enhetscheferna diskuterade hur de måste kunna lämna ifrån sig ansvar, ställa krav och låta sin 

personal vara kreativ och låta dem känna att de har kontroll över sitt arbete samtidigt som de får 

stöd av ledarskapet i arbetet. Detta kan bidra till upplevelsen av en god psykosocial arbetsmiljö. 

Utifrån dessa dilemman har vi sett att osynligt arbete är ett återkommande begrepp till upplevelsen 

av arbetssituationen. Det är därmed högst aktuellt att studera detta begrepp i relation till krav-

kontroll-stöd modellen och upplevelsen av att arbeta på HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn. 

5.4 Det synliga- och osynliga arbetet 

Det finns både synliga- och osynliga aspekter av personalens och enhetschefernas arbetsuppgifter. 

Synliga arbetsuppgifter som personal utför är de praktiska sysslorna och mötet med ungdomarna. 

I dessa arbetsuppgifter kan man urskilja osynligt arbete som inte belönas i lönekuvertet. Detta är 

något som en respondent har reflekterat över när denne talar om vikten av relationsbygge och hur 

detta i arbetsprocessen inte är mätbart. Det kan exempelvis handla om hur personalen ser, 

utvecklar, deltar med och bekräftar ungdomarna. Detta är något som inte står i 

arbetsbeskrivningarna men är ett arbete som personalen utför för ungdomarnas bästa välmående. 

Som en respondent sade: 

P4: [....] det viktigaste vi gör är ju ingenting som syns kanske på papper eller som syns i prestationer 

eller som går att mäta på nått tydligt sätt [...] men det där som räknas. Det syns ju inte om man inte 

ser. 



31 
 

En annan respondent uttryckte hur viktigt det är att det krävs en viss yrkesroll för att kunna arbeta 

med denna målgrupp. Arbete som att se, utveckla, bekräfta och stötta ungdomarna blir för 

personalen en självklarhet i bemötandet med ungdomarna som en respondent uttryckte det: 

P8: Bryr man sig inte alls då är man på fel jobb liksom. 

När personal utför sådana arbetsuppgifter som att utveckla och bekräfta ungdomen utför de ett 

osynligt arbete eller background work (Star och Strauss, 1999). En respondent talade om att 

personalens arbetsprestationer i vissa fall inte identifieras och genom att rikta uppmärksamhet mot 

personalen och deras arbete kan arbetet synliggöras, vilket Star och Strauss (1999) refererar till 

som disembedding background work. 

Även enhetscheferna utför synliga- och osynliga arbetsuppgifter. De synliga arbetsuppgifterna är 

de som står i arbetsbeskrivningarna; det osynliga arbetet kan relateras till de praktiska uppgifter de 

utför för att få verksamheterna att fungera och utvecklas. En viktig del i detta är att skapa en relation 

till sina anställda, vilket en enhetschef uttryckte: 

E1: [....] att vi finns där för dom, att dom känner nånstans att vi.. att dom kan komma till oss, med 

stort och smått nånstans. Ibland ska vi självklart lösa saker men ibland behöver vi bara lyssna också. 

Ett annat exempel på ett osynligt arbete som enhetscheferna utför är när de måste ta ställning 

gällande sin verksamhet vid exempelvis omorganiseringar. Detta kan exemplifieras med när 

enhetscheferna måste överväga svåra beslut, som under diskussionen om placering av 

ensamkommande flyktingbarn i slutet av 2015: 

E2: Men vi måste ju också försöka anpassa oss till verkligheten, vad har vi för möjlighet att få och 

vad har vi för minst dåliga alternativet utav de alternativen vi har möjlighet att få? Så på så vis måste 

vi ju styra om även om vi kanske ser att de kanske inte är de absolut bästa, så måste vi försöka hitta 

nånting som vi tycker funka. För dom behöver tak över huvudet, dom komma oavsett. 

Detta visar att ställningstagandet som enhetscheferna ska ta inte alltid är oproblematiskt eftersom 

det ibland är svårt att veta vilket beslut som är det rätta för verksamheternas bästa. Det ställs höga 

krav på enhetscheferna som de, utifrån deras arbetssituation, måste ta ställning till och kontrollera. 

Detta är något som kan ses som osynligt arbete eftersom det inte uppmärksammas som synliga 

arbetsuppgifter. 
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6. Diskussion och slutsats 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens resultat. Vidare förs en diskussion 

kring resultatet, och slutligen kommer förslag på framtida forskning. 

Syftet med denna studie har varit att skapa en förståelse för hur den  psykosociala arbetsmiljön 

upplevs på två HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i en mindre kommun i norra Sverige, 

samt vilka faktorer som präglar den psykosociala arbetsmiljön. Syftet har även varit att lyfta det 

viktiga arbete personal och enhetschefer utför gentemot de ensamkommande flyktingbarnen, och 

det känslomässiga engagemang som kan uppstå på arbetsplatsen som inte identifieras och 

synliggörs. Detta har studerats utifrån tre frågeställningar: Hur upplevs den psykosociala 

arbetsmiljön för personal och enhetschefer på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn? Vilka 

faktorer präglar den psykosociala arbetsmiljön på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn? 

Vilken betydelse har det osynliga arbetet för den psykosociala arbetsmiljön på HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn? 

I arbetet på HVB-hemmen för ensamkommande flyktingbarn har respondenterna indikerat olika 

upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Trots att det uppkommer svåra situationer, 

exempelvis flyktingströmmarna i slutet av 2015 eller effekterna av diffusa regelverk, uttrycker de 

flesta respondenter att de trivs med sitt arbete och de känner en tillfredsställelse och meningsfullhet 

med att arbeta med denna målgrupp. I svåra tider kan respondenterna uppleva att arbetet är psykiskt 

påfrestande, men i och med det meningsfulla arbetet med ungdomarna, resultatet man ser i deras 

utveckling och att integrationen går bra, överväger de positiva aspekterna av arbetet de negativa. 

Därmed arbetar respondenterna i denna studie med en engagerad inställning till sitt arbete, vilket 

tyder på att arbetet har betydelse för individen samt att det genererar i en god psykosocial 

arbetsmiljö. 

Det finns olika bidragande faktorer som präglar den psykosociala arbetsmiljön på HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn för personal och enhetschefer. I arbetet på HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn uppstår olika dilemman som personal och enhetschefer ställs inför 

och som de måste förhålla sig till. Dessa dilemman är: förhållningssätt i arbetet när det kommer till 

regelverk; förhållningssättet till det känslomässiga engagemanget som uppstår i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn, samt de olika spänningarna i vad som är ungdomarnas- och 

personalens faktiska behov. 
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Resultatet indikerar att respondenterna i studien arbetar under speciella förhållanden eftersom de 

arbetar med en målgrupp med särskilda behov, samt att respondenterna ständigt måste förhålla sig 

till diffusa och svårtolkade regler. De dilemman som har beskrivits har redogjorts som bidragande 

faktorer till den psykosociala arbetsmiljön för personal och enhetschefer . Arbetsmiljön påverkas 

genom att de identifierade dilemmana till en viss del skapar en otrygghet med otydliga gränser, 

exempelvis att det är svårt att veta vad som är det bästa för att uppfylla ungdomarnas behov. 

Resultatet visar även dilemmat mellan att vara en känslomänniska på arbetsplatsen, samtidigt som 

man befinner sig i en professionell yrkesroll. När personal genuint bryr sig om ungdomarna utför 

de ett osynligt arbete som inte uppmärksammas eller identifieras. 

Personal och enhetschefer på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn utför otroligt viktiga 

arbeten för dessa ungdomar men även för Sveriges integration. De finns som stöd och ger 

ungdomarna en meningsfull tillvaro med förberedande verktyg för att de ska kunna integreras i det 

svenska samhället och få en trygg och meningsfull framtid i Sverige. Det är viktigt att dessa 

ungdomar har en stabil omgivning, vilket personalen ger dem genom att alltid finnas tillgängliga, 

i stort och smått. 

All vardaglig interaktion som sker på arbetsplatsen; alla samtal, aktiviteter och känslor utgör det 

meningsfulla i arbetet. Detta innefattar det arbete som syns men också det osynliga arbete som inte 

syns i lönekuvertet eller i arbetsbeskrivningarna. Det skapas en meningsfullhet gentemot 

ungdomarna när personalen visar omtanke och visar ett intresse för ungdomarna och deras liv. Det 

är viktigt att uppmärksamma alla aspekter av arbetet som sker på arbetsplatsen eftersom alla 

aspekter är nödvändiga för att ge ungdomarna en meningsfull tillvaro, men även för upplevelsen 

av en god psykosocial arbetsmiljö. 

För att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö är krav-kontroll-stöd modellen relevant att beakta, 

men den kan i viss mån ses som otillräcklig eftersom den inte identifierar det arbete som inte syns. 

Genom att tillägga ytterligare aspekt, osynligt arbete, till modellen skulle den bli mer fullständig, 

och täcka en större del av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser som rör arbete med andra 

människor. Detta innebär att man identifierar det arbete som arbetstagarna, gräsrotsbyråkraterna, 

utför. Genom att synliggöra det osynliga, eller i Star och Strauss (1999) termer, genom att 

‘disembed the background work’, med underlag för vad respondenterna i denna studie diskuterat, 

skulle man kunna bidra till en ännu bättre psykosocial arbetsmiljö. 

Vi vill med denna studie lyfta och uppmärksamma det viktiga arbete som personal och enhetschefer 

utför på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Vi vill göra ett försök att disembed the 
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background work för denna arbetsplats. Det är viktigt att förtydliga att denna studie inte kan 

generaliseras till alla HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, men att upplevelsen av arbetet 

för respondenterna i denna studie ändå uppmärksammas och identifieras. Denna studie kan även 

vara betydelsefull för andra yrken eftersom den ger en insikt där osynligt arbete kan förekomma, 

vilket är vanligt vid arbete med andra människor.  

6.1 Framtida forskning 

Denna studies syfte har varit att identifiera upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön på HVB-

hem för ensamkommande flyktingbarn och vad som präglar denna. Fokus har också varit på hur 

personal och enhetschefer utför ”osynliga” arbeten. Under studiens gång har vi uppmärksammat 

att detta område, att arbeta på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, är relativt outforskat, 

särskilt ur ett personal- och enhetschefs perspektiv. Vi anser därmed att det bör göras mer forskning 

utifrån detta perspektiv, eftersom det är personal och enhetschefer som arbetar nära målgruppen 

och är i den vardagliga interaktionen med ungdomarna. 

Verksamheter för ensamkommande flyktingbarn är relativt nytt i Sverige och har växt mycket 

under en kort period på grund av rådande situation i världen. Målgruppen är en särskilt utsatt grupp 

eftersom det rör utsatta barn och ungdomar. Det bör forskas mer på det osynliga arbete som 

personal- och enhetschefer utför, vilket är oerhört viktigt för att tillgodose dessa ungdomars 

trygghet, och för att hjälpa dem med en god integration i det svenska samhället. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Intervjugrupper till examensarbete 

Hej kollegor! Vi läser nu vår sista termin på Sociologiprogrammet på Umeå Universitet och ska 

nu påbörja vårt examensarbete. Vi har intresserat oss för arbetet på HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn och har därför valt att inrikta oss på hur det är för personalen att arbeta på en sådan 

arbetsplats. 

Vi vill med detta lyfta det arbete ni gör och få en överblick hur er arbetssituation har påverkats i 

relation till höstens flyktingkris och andra yttre faktorer som kan påverka arbetsplatsen. 

Vår datainsamlingsmetod för arbetet består huvudsakligen av intervjuer. Vi planerar att intervjua 

två enhetschefer ***** ***** och ***** *****. I tillägg vill vi gärna göra två gruppintervjuer med 

personal, en gruppintervju på ***** och en på *****. Därför frågar vi nu om ni har möjlighet delta 

i en sådan gruppintervju omkring vecka 16-17. Intervjun tar ungefär en 1 timme och ni kan själv 

bestämma vilket tillfälle som passar er bäst. 

Vi utgår från de fyra grundläggande individsskyddskraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, så att Er integritet skyddas. Vi kommer inte nämna 

***** kommun i vår uppsats utan istället använda oss utav benämningen ‘en mindre kommun i 

norra Sverige’. 

Vid intresse, hör av er och kontakta oss gärna om ni har några frågor: 

Evelina Jonsson, 07*-******* 

Elin Berglund, 07*-****** 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2: Intervjuguide för personal 

Inledning 

●       Välkomna deltagande och tacka. 

●       Förklara syftet. 

●       Informera om inspelning, intervjuns länd och tystnadsplikt, att det är frivilligt deltagande 

och kan avbrytas när som helst, kommer endast användas i forskningssyfte och deltagare 

kommer avidentifieras. 

●       Samtyckesblankett. 

Kort presentation 

-     Namn? 

-     Hur länge har ni arbetat här? 

Intervjufrågor 

1. Kan ni beskriva hur en arbetsdag ser ut för er? 

-     Vad har ni för arbetsuppgifter? 

-     Hur arbetar ni med ungdomarna? 

2. Av alla uppgifter ni nu beskrivit, vad tycker ni är det viktigaste? 

-     Varför, hur, beskriv, utveckla 

3. Hur tror ni ungdomen ser på er roll i deras liv? 

-     Kan ni beskriva en konkret situation och upplevelse där ni kände er extra viktig för 

ungdomen och vidare hur ni hanterade detta? 

-     Finns de någon situation som hänt som gjort det svårt att släppa det när ni går hem? 

4. Vi vet att det finns en del externa regler att förhålla sig till utifrån när man jobbar här, 

kan ni berätta lite om dessa? 

-     Upplever ni att det finns tydliga gränser? 

-     Upplever ni att dessa möjliggör eller begränsar? 
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-     Vad innebär dessa regler för er? 

-     Vilka riktlinjer har ni att följa? 

5. Vi vet att det har skett stora förändringar i omvärlden som har lett till 

flyktingströmningar och dubbelbeläggningar på boendena, vad har detta inneburit för er? 

-     Kan ni ge ett exempel på en konkret situation. 

-     Hur hanterade ni det här? 

6. Kan ni berätta lite om betydelsen av ledarskapet för ert arbete? 

7. För att runda av, vad betyder arbetet för er?  
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Bilaga 3: Intervjuguide för chefer 

Inledning 

●   Välkomna deltagande och tacka. 

●        Förklara syftet. 

●   Informera om inspelning, intervjuns längd och tystnadsplikt, att det är frivilligt deltagande 

och kan avbrytas när som helst, kommer endast användas i forskningssyfte och deltagare 

kommer avidentifieras. 

●        Samtyckesblankett. 

Kort presentation 

-       Namn? 

-       Utbildning? 

-       Hur länge har ni varit enhetschefer för boendena? 

Intervjufrågor 

1. Vad har ni för ansvarsområden? 

-       Hur mycket personal har ni ansvar över? 

-       Vad har ni för ansvar för ungdomarna på boendena? 

-       Vilka andra aktörer har ansvarsområden? 

2. Kan ni beskriva hur en arbetsdag ser ut för er? 

-       Vad har ni för arbetsuppgifter? 

-       Exempelvis, hur såg det ut igår? Försök leda in dem på en konkret dag! 

3. Av alla arbetsområden ni beskrivit, vad tycker ni är det viktigaste? 

-          Varför, hur, beskriv, utveckla 

4. Vad är viktigast i rollen som chef gentemot personal? 
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5. Vilka åtgärder kan ni vidta om det uppstår problem på boendena med personal eller 

ungdomar? 

-       Hur arbetar ni med konflikthantering? 

6. Som vi förstår det så finns en del externa regler att förhålla sig till när man jobbar som 

chef, kan ni berätta lite om dessa? 

-       Upplever ni att det finns det tydliga gränser? 

-       Vad innebär dessa regler för er? 

-       Vilka riktlinjer har ni att följa? 

7. Vi vet att det har skett stora förändringar i omvärlden som har lett till 

flyktingströmningar och dubbelbeläggningar på boendena, vad har detta inneburit för er? 

-          Kan ni ge ett exempel på en konkret situation. 

-          Hur hanterade ni det här? 

-          Hur viktig var andra chefer för er? 

8. För att runda av, vad betyder arbetet för er? 
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Bilaga 4: Samtyckesblankett 

Jag bekräftar att jag muntligt och skriftligt informerats om följande: 

-        Syftet med studien 

-        Att deltagandet i studien är frivilligt och endast används i forskningssyfte 

-        Att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan anledning 

-        Att jag kommer att avidentifieras i uppsatsen 

Jag samtycker till deltagande i studien genom underskrift: 

…………….                   ……………………..      ………………………… 

Datum                              Underskrift                  Namnförtydligande 

Kontaktuppgifter: 

Evelina Jonsson, mejladress, 07*-******* 

Elin Berglund, mejladress, 07*-******* 

 

 

 

 

 

 


