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Sammanfattning 

I denna studie har vi undersökt hur socialarbetare som arbetar på HVB-hem med 

ensamkommande flyktingbarn upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Studien har 

genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med sju informanter som arbetar på tre 

olika HVB-hem. De verksamheter som representeras i studien finns i tre olika 

kommuner i Sverige. Fem centrala faktorer identifierades som bidragande till en 

tillfredsställande psykosocial arbetsmiljö: arbetsklimatet i teamet, arbetstider, 

kompetens, säkerhet och ledarskap. Studiens slutsats är att arbetsklimatet i teamet har 

störst betydelse för trivseln på arbetsplatsen och att även handledning är betydelsefull 

som stödinsats och för att motverka stress. Handledning ger även utrymme för 

reflektion och bidrar till kunskap. Ett tydligt ledarskap med en stödjande funktion för 

socialarbetaren utgör en god förutsättning för socialarbetarens arbete.  

 

Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, arbetsbelastning, stress, 

kommunikation 



 

 

 

Abstract 

In this study we investigated how social workers employed in a residential care home 

(HVB home) for unaccompanied child refugees experience their psychosocial work 

environment. The study was conducted by means of qualitative interviews with seven 

informants who worked at three different HVB homes. The homes represented in the 

study are located in three different municipalities in Sweden. Five key factors that 

contribute to a satisfactory psychosocial work environment were identified: the work 

environment in the teams, the work schedule, competence, safety and leadership. It was 

concluded that the work environment in the teams has a major influence on satisfaction 

with the workplace and that supervision is an important support intervention for 

preventing stress. Supervision also provides an opportunity for reflection and 

contributes to knowledge enhancement. Clear leadership with support in the form of 

supervision for social workers constitutes a good basis for their work.  

Key words: psychosocial work environment, leadership, workload, stress, 

communication  
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1. Inledning och Bakgrund 

Under 2015 har olika händelser på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn 

uppmärksammats i media. Turbulensen har i några fall lett till att våldshandlingar 

utförts mot personalen (Magnusson, 2016). Dessa händelser har gjort oss intresserade av 

att studera socialarbetarnas psykosociala arbetsmiljö på HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn. I denna studie kommer socialarbetarnas psykosociala arbetsmiljö att 

undersökas och hur arbetsgivaren försöker förbättra den psykosociala arbetsmiljön för 

sina anställda. 

 

Det svenska samhället har genomgått en stor förändring under de senaste hundra åren. 

Utvecklingen har varit från självhushåll till att köpa tjänster, vilket har lett till att både 

kapital, tjänster och varor ökat (Arbetsgivarverket, 2013). Globaliseringen av tjänster 

har ökat och mångfalden inom tjänstesektorn har blivit större, med den påföljden att 

varor oftare tillverkas i länder där arbetskraften är billigare. Det har även skett en 

teknikutveckling mot att tekniska hjälpmedel kan utföra fler och fler arbetsuppgifter, 

vilket resulterat i färre arbetstagare. I samband med att arbetarrörelsen i slutet på 1800-

talet organiserade sig började arbetsmiljöfrågor att uppmärksammas. Den första lagen 

om arbetarskydd stiftades och det bildades en verksamhet med tillsynsansvar som kan 

ses som föregångaren till Arbetsmiljöverket. Då var lagen och tillsynen avsedda att 

förhindra dödsolyckor. Senare blev ett antal andra arbetarskyddsfrågor 

uppmärksammade inom kemikalieanvändningen, såsom asbest och 

växtbekämpningsmedel. Först under 1960-talet lyftes belastningsergonomin fram som 

en arbetarskyddsfråga. På 1980-talet började man tala om arbetsmiljöfrågor i stället för 

arbetarskyddsfrågor. Därmed kom alla typer av arbeten att omfattas och samtidigt 

började man se att psykosociala faktorer hade betydelse för arbetsmiljön. Vid samma 

tidpunkt kom man fram till att stress påverkar hälsan. Under 1990-talet ökade sjuktalen 

i Sverige, vilket ledde till ett antal satsningar på hälsoområdet för att få större kunskap 

om vad som låg bakom sjukskrivningstalen. Vid samma tidpunkt ökade kunskapen om 

hälsans betydelse i arbetet. Regeringen beslutade om olika åtgärder för att försöka 

halvera antalet sjukskrivningar fram till 2008, vilket resulterade i satsningar med fokus 

på bland annat ledning, organisation och delaktighet (ibid). 
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Statens Folkhälsoinstitut (2004) beskriver hur arbetslivet förändrades under 1990-talet i 

och med att allt större krav ställdes på individen. Detta kan ha påverkat att 

sjukskrivningstalen ökade markant. En av anledningarna kan ha varit att arbetet ställde 

större krav på arbetarna rent mentalt. Arbetsmiljöundersökningar visade att människor 

fick svårare att koppla av under ledig tid, eftersom deras tankar fanns kvar på arbetet. 

Samtidigt upplevdes arbetsbelastningen tyngre genom att arbetstakten ökade vilket 

ställde större krav på arbetstagaren. Detta var särskilt markant inom kommuner och 

landsting där kvinnoyrkena dominerade även under 1990-talet. De mest drabbade 

yrkena var inom vård, skola och omsorg. Vid hög psykisk belastning visade det sig att 

personer som hade liten möjlighet att påverka sitt arbete mådde sämre än övriga och att 

detta kunde vara en bidragande orsak till det ökade antalet långtidssjukskrivningar 

(ibid). 

 

1.1 Problemformulering 

I Arbetsgivarverkets rapport (2013) beskrivs en växande demografisk problematik i 

Sverige i och med att fler äldre arbetstagare går i pension än antalet yngre som kommer 

in på arbetsmarknaden. Det faktum att fler äldre lever längre har betydelse för Sveriges 

ekonomi. Därför finns det en politisk vilja att höja pensionsåldern, vilket skulle kunna 

innebära att fler äldre kommer att arbeta längre än tidigare. Detta medför att ytterligare 

krav kommer att ställas på arbetsmiljön i framtiden. Samtidigt har undersökningar visat 

att unga blivande arbetstagare har större krav på god arbetsmiljö och de egna 

utvecklingsmöjligheterna. Arbetsmiljöverket (2016) har tagit fram en ny föreskrift om 

organisation och social arbetsmiljö som belyser olika faktorer i den psykosociala 

arbetsmiljön, såsom kränkande särbehandling, arbetstider, arbetsbelastning samt 

kommunikation rörande delaktighet och arbetstagarens handlingsutrymme. 

 

Från år 2006 har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat och trots att tillströmningen 

minskat något så kommer det fler än tidigare (Migrationsverket, 2016-03-15). 

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att utföra en kartläggning år 2013 för att 

undersöka vilka behov de ensamkommande barnen har (Socialstyrelsen, 2013). 

Kartläggningen visar att de ensamkommande barnen behöver placering i antingen 

familjehem eller HVB-hem för att få sina behov tillgodosedda på ett tillfredställande 

sätt. De behöver emotionellt stöd samt personal med lämplig utbildning när det gäller 

behandling, särskilt för de ensamkommande barn som lider av psykisk ohälsa (ibid). 
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Kartläggningen ger en inblick i komplexiteten i arbetet med denna målgrupp. Samtidigt 

har arbetstagarnas krav på att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande för individen ökat. 

Denna studie fokuserar på vilka faktorer som påverkar socialarbetarens psykosociala 

arbetsmiljö på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att genom en kvalitativ studie undersöka hur socialarbetare på HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn upplever sin psykosociala arbetsmiljö i relation till 

följande teman: Ledarskap, Arbetsbelastning/stress och Kommunikation. 

Följande frågeställningar formulerades: 

 Hur beskriver socialarbetare en god psykosocial arbetsmiljö på ett HVB-hem? 

 Hur upplever socialarbetare på HVB-hem att den psykosociala arbetsmiljön 

fungerar? 

 Vilka positiva och negativa faktorer upplever socialarbetare har betydelse för 

den psykosociala arbetsmiljön? 

 Hur kommunicerar chefer och socialarbetare med varandra? 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I kapitel 1 finns inledning, bakgrund, 

problemformulering, syftet med studien samt de frågeställningar som studien vill 

vidareutveckla. Centrala begrepp kommer även att förklaras i denna del. I kapitel 2 

presenteras tidigare forskning indelat i tre avsnitt: ledarskap, arbetsbelastning/stress och 

kommunikation. Därefter följer en avslutande sammanfattning med koppling till syftet 

och frågeställningarna. I kapitel 3 beskrivs de teorier samt teoretiska utgångspunkter 

som analyseras i materialet. Kapitel 4 beskriver metodval, reliabilitet och validitet samt 

etniska aspekter. I kapitel 5 presenteras resultatet av det insamlade empiriska materialet 

samt vår analys. Kapitlet är indelat i tre kategorier utifrån tidigare nämnda teman. I det 

sista kapitlet, kapitel 6, diskuterar och reflekterar vi över de resultat som kommit fram i 

studien. 
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1.5 Begreppsförklaring 

1.5.1 Ensamkommande flyktingbarn 

Ensamkommande flyktingbarn är den definition som används i Sverige av de barn och 

ungdomar som flyr från sitt hemland och söker asyl i ett annat land. Det handlar om 

barn och ungdomar som är under 18 år och inte har någon förälder eller släkting i 

mottagarlandet (Migrationsverket, 2015). Enligt FNs barnkonvention om mänskliga 

rättigheter är man barn under 18 år om inte någon lag anger någonting annat. Om barnet 

kommer utan någon förälder eller annan vuxen har barnet rätt till hjälp och skydd (FNs 

barnkonventionen, 2016). Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2012:11) används begreppen 

barn och unga för att beskriva tillämpningsområdet. Deras definition är att unga, dvs. de 

som fyllt 18 men inte 21 år, skall kunna placeras i familjehem, på HVB-hem eller ett 

stödboende. Enligt en rapport från Socialstyrelsen skall samma förordning gälla för 

ensamkommande flyktingbarn (Socialstyrelsen, 2016). I denna studie använder vi 

Socialstyrelsens definition av begreppet ensamkommande flyktingbarn. Det innebär att 

när ensamkommande flyktingbarn nämns i uppsatsen syftar det på barn under 18 år 

samt unga personer som fyllt 18 men ej 21år. 

 

1.5.2 HVB-hem 

Enligt socialstyrelsen är ett HVB-hem ett boende där vård eller behandling ges till barn 

under 18 år och till unga som fyllt 18 men inte 21 år när de placeras där. Vård består av 

insatser såsom stöd och omsorg såväl som fostran. Behandling består av 

behandlingsinsatser som den enskilde har behov av (Socialstyrelsen, 2013). Den 

definition vi använder är samma som den Socialstyrelsen fastställt. När vi nämner 

HVB-hem i studien avser vi endast HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. 

 

1.5.3 Socialarbetare  

Enligt Socialstyrelsen (2013) finns det ett behov av personal på HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn som har olika utbildning, exempelvis socionomer, 

socialpedagoger och beteendevetare, samt personal med annan lämplig utbildning med  

erfarenhet av att arbeta med barn. Med socialarbetare menas den personal som arbetar 

på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, vilket kan innefatta olika yrkesgrupper 

med olika utbildningsbakgrund. Den gemensamma nämnaren för begreppet 

socialarbetare i denna studie är att det innefattar de som arbetar närmast de 
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ensamkommande flyktingbarnen i deras vardag, vilket då inte inkluderar 

socialarbetarens chef eller föreståndare.  

 

1.5.4 Chef/Ledarskap 

Att vara chef eller ledare beskrivs ibland som olika roller, där chefen ansvarar för 

planering och administration samt säkerhetsställer verksamheten. Dessutom tillbringar 

hen en stor del av sin tid på möten. I chefens roll ingår även ledarskapet som en 

arbetsuppgift (Thylefors, 2012). Begreppet chef syftar i denna studie på den som är 

ansvarig för verksamheten, dess personal, de boende och som har budgetansvar. Det bör 

påpekas att begreppet chef även innefattar ett arbetsmiljöansvar för den personal som 

arbetar där. En ledare beskrivs ofta som någon som inspirerar personalen till 

engagemang. Begreppet ledarskap syftar på de chefer som leder och fördelar arbetet för 

sin personal och som också har chefsansvar.  

 

1.5.5 Psykosocial arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverket har nyligen arbetat fram en författning som tar upp den psykosociala 

arbetsmiljön utifrån olika faktorer som påverkar arbetstagaren. Dessa är 

organisatorisk arbetsmiljö, kränkande särbehandling, arbetstider och ohälsosam 

arbetsbelastning. Där beskrivs hur arbetsgivaren ska föra en dialog med arbetstagaren 

för att kunna motverka ogynnsamma faktorer som rör den psykosociala arbetsmiljön 

(AFS 2015:4). I denna studie kommer begreppet psykosocial arbetsmiljö att användas 

för att synliggöra faktorer som både är positiva och negativa för informanternas 

yrkesroll. Ytterligare faktorer vi ämnar undersöka är förhållandet mellan arbetsuppgifter 

och arbetsbelastning, vilken betydelse ledarskapet har för informanterna samt teamets 

betydelse. 

 

2. Tidigare forskning  

De databaser som använts för att söka litteratur är: Scopus, Discovery, Libris, 

Google Scholar, Academic Search Elite och Swepub. De sökord som vi använt är: 

‟Work environment”, ‟Social work”, ‟Psychosocial work environment”, ‟Social 

workers” and ‟Leadership”. Dessa sökord har använts även på svenska, för att hitta 

artiklar som är relevanta för uppsatsen. Artiklarnas egna referenser har undersökts, för 

att se om någon av dessa skulle vara relevanta att ha med i studien. Under detta avsnitt 
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presenteras tidigare forskning som knyter an till vårt syfte och våra frågeställningar. 

Avsnittet har delats in i tre olika teman. 

 

2.1 Ledarskap 

 

I en studie av Shanks, Lundström och Wiklund (2015) behandlas olika förändringar som 

skett i Sverige inom socialtjänsten på liknande sätt som i andra länder. De analyserar 

hur mellanchefer inom socialtjänsten upplever sin yrkesidentitet liksom hur deras arbete 

och ledarskap fungerat i samband med de organisationsförändringar som skett när det 

gäller beslutsfattandet inom offentlig sektor. Det som framkommer är att flertalet chefer 

har erfarenhet av socialt arbete, att de anser att det sociala arbetet är av största vikt och 

att chefskapet är en del av deras uppdrag. De flesta har akademisk bakgrund relaterad 

till socialt arbete men inte någon akademisk utbildning i ledarskap. De har fått 

fortbildning kring sin ledarskapsroll, vilken oftast genomförts av olika externa konsulter 

som köpts in av arbetsgivaren. Samtidigt har budgetansvaret decentraliserats, vilket 

gjort att cheferna ägnar mer tid åt administration och att de upplever att avståndet till det 

dagliga sociala arbetet ökat. De upplever att det blivit viktigare än tidigare att hålla 

budgetramarna (ibid). 

 

En annan studie av Shanks, Lundström och Bergmark (2014) fokuserar på 

ledarskapskompetens och dess betydelse i rollen som ledare eller chef. Den belyser att 

chefer inom socialt arbete i Sverige oftast har en gedigen kunskap om socialt arbete, 

men ingen akademisk utbildning relaterad till deras ledarskaps- och chefsroll. 

Författarna diskuterar i artikeln huruvida det finns för lite akademisk utbildning på 

området ledarskap eller om utbudet av utbildning inte motsvarar efterfrågan. Bland de 

chefer som deltog i studien hade de flesta en magisterutbildning i socialt arbete. Efter att 

de blivit befordrade till chefer har de fått fortbildning i ledarskap. I artikeln framhålls att 

det är inte bara i Sverige som man rekryterar chefer ur de egna leden i organisationen 

utan är vanligt både i Storbritannien och USA. Det finns risker med att chefer inom 

socialt arbete inte har tillräcklig ledarskapsutbildning, som gör att de kan brista i sina 

ledande positioner trots gedigen utbildning inom socialt arbete (ibid). 

 

Skagerts avhandling (2010) handlar om att öka kunskapen kring ledarens 

föreställningar, strategier och förutsättningar i syfte att gynna och bibehålla de 
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anställdas hälsa på arbetsplatser inom socialt arbete. Ledarnas inställning till att gynna 

de anställdas hälsa genom olika insatser var kopplad till vilka resurser de hade till sitt 

förfogande. Även deras inställning till ansvaret för de anställdas hälsa hade betydelse, 

dvs. om ansvaret låg hos den enskilde individen, organisationen eller samhället i stort. 

Den vanligaste strategin för att hantera stress på arbetsplatsen var att ledarna såg till att 

ha förtroende hos sina medarbetare samt för deras förmåga att leda arbetet. Den strategi 

och den ledarstil som verkade vara mest effektiv var att ledarna såg på sina medarbetare 

som en möjlighet i arbetsmiljöarbetet. En annan strategi som visade sig vara 

framgångsrik var att inkludera de anställda i detta arbete (ibid). 

 
Lornudd (2015) skriver i sin avhandling att det är individuella ledarprofiler som avgör 

hur ledaren själv tolkar och reagerar på arbetsmiljöfrågor på den arbetsplats som ledaren 

ansvarar för. Detta skulle kunna förklara den variationsbredd som finns när det gäller 

stress och arbetsmiljö inom sjukvården. Av de ledarprofiler som framkommer i studien 

är bland annat produktionsledarprofilen den som ger tydliga instruktioner, som 

kontrollerar och vill ha en struktur och ordning, vilket dämpar ångesten hos 

medarbetarna. Lornudd menar att varje perspektiv har sina egna sociala konstruktioner 

av ledarskap och att en viss ledarskapsprofil anammas beroende på hur individen själv 

är (ibid). 

 

2.2 Arbetsbelastning  

I en studie av Coyle, Edwards, Hanningan, Fothergill, & Burnard (2005) försöker 

författarna fastställa nivåer av stress, utbrändhet och hanterbarhet, men även faktorer 

som lindrar stress på arbetsplatsen för socialarbetare och förbättrar deras hälsa. De 

åtgärder som vidtogs inriktades på att minska stress och förbättra coping för 

vårdpersonalen. Det finns forskning som tyder på att socialarbetare upplever relativt 

höga nivåer av arbetsrelaterad ångest samt depression i jämförelse med normen i 

befolkningen och arbetstagare i andra yrken. Faktorer som orsakade stress hos 

socialarbetarna rapporterades vara bristande tillsyn och bristande inbördes eller 

organisatoriskt stöd. Något som påverkade anställdas förmåga att hantera stress var 

kvalitén på relationen mellan ledningen och anställda. En stressfaktor som de anställda 

ofta nämnde var att de inte kunde ge människor den hjälp de behövde. För lite tid till att 

utföra arbetsuppgifter påverkade personens tillfredsställelse. Andra faktorer som bidrag 
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till stress var för lite tid i det personliga mötet med kunder och emotionella krav från 

kunder (ibid). 

 

Coyle et al. (2005) beskriver att socialarbetare upplevde hög nivå av utbrändhet på 

grund av sina känslor i den personliga prestationen. De kunde uppleva att deras 

prestation inte levde upp till deras egna förväntningar. Detta trots att ingen annan i 

omgivningen ansåg att de presterade otillfredsställande. Socialarbetare som arbetade 

med barn var mer tillfredsställda än de som arbetade med vuxna. Nya socialarbetare var 

mindre tillfredsställda med sin lön, samt mer benägna att lämna yrket än äldre mer 

erfarna socialarbetare. Socialarbetare som arbetade med familjer var mer stressade än de 

inom psykiatrin och äldreomsorgen. 

 

Tham och Meagher (2008) gjorde en undersökning om de socialarbetare som arbetar 

med barn och deras uppfattningar om arbetet och arbetsvillkoren. De jämförde med 

andra yrkesutövare  inom människobehandlande organisationer. Frågan de ställde sig 

var om det skiljer mellan socialarbetarnas egna erfarenheter av sina arbetsuppgifter och 

de organisatoriska förutsättningarna. Författarna fann att mer än hälften av de 309 

deltagande socialarbetarna (54 procent) hade arbetat i två år eller mindre på sin 

nuvarande arbetsplats. Nästan hälften (48 procent) hade för avsikt att lämna sina jobb 

inom en snar framtid. Socialsekreterarna i Tham och Meaghers studie upplevde att 

kunskapskraven på dem var höga. Arbetsuppgifterna upplevdes som för svåra att 

hantera och att det krävdes ny kunskap samt mer utbildning för att klara av vissa av 

dem. Trots höga krav hade socialsekreterarna en mer positiv syn på sitt arbete och på 

sina arbetsuppgifter jämfört med andra yrkesgrupper. Jämförelsen visade att 

socialsekreterarna ansåg att arbetet hade en negativ påverkan på deras privatliv, en 

påverkan som var större än för andra yrkesgrupper (ibid).  

 

En annan studie som handlar om arbetsbelastning är skriven av Astvik och Meli (2012) 

och fokuserar på statligt ägd välfärdssektor och dess stora strukturförändringar. Den 

riktar sig mot olika yrkesgrupper inom människovårdande arbeten som har rapporterat 

om ökad arbetsbelastning samt arbetsrelaterad stress. Syftet med studien var att 

identifiera olika mönster för att upptäcka strategier med vilka man kan hantera 

obalansen mellan arbetskrav och resurser och sedan undersöka om strategierna har 

någon inverkan på de anställdas hälsa samtidigt som man upprätthåller en 
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tillfredställande servicekvalité. En av de kompenserande strategierna som 

socialarbetarna använde sig av var att arbeta övertid för att upprätthålla den 

servicekvalité som förväntades av dem, vilket ledde till att de valde att bortse från sitt 

eget välbefinnande. Resultaten visar även på vikten av att ha en organisationsstruktur 

som gör det möjligt för anställda att uttrycka sina åsikter och kritik samt att både kunna 

ge och ta emot socialt stöd (ibid). 

 

I en studie av Kalliath och Kalliath (2014) beskrivs socialarbetare i Australien och deras 

upplevda erfarenheter av sitt arbete och den inverkan dessa erfarenheter har på deras 

psykosociala arbetsmiljö och privatliv. Studien handlar om hur den enskilde 

socialarbetaren hanterar den disharmoni som kan uppstå mellan arbete och familjeliv i 

en epok, där socialt arbete praktiseras och präglas av ökad arbetsbelastning, 

budgetbegränsningar, höga krav och resultat-beroende finansiering. I studien klargörs 

de strategier som socialarbetarna behöver för att kunna hantera de krav som ställs på 

dem, bl.a. stöd från handledare och kollegor, kommunikation, tydliga förväntningar), 

tidsplanering och flexibilitet i jobbet. Resultatet visar på vikten av att utveckla en 

arbetsmiljö som går att kombinera tillfredställande med ett familjeliv (ibid). 

 

Graham och Shier (2014) redogör i sin artikel för vilka positiva och negativa faktorer 

som har påverkan på socialarbetarnas arbetssituation. Det framkom att socialarbetarna 

upplevde det som negativt om de hade höga förväntningar på att kunna finna en lösning 

för sina klienter och det sedan visade sig att det inte fanns tillräckliga resurser. Det 

positiva var att de i egenskap av socialarbetare gjorde nytta för klienter och på så vis 

bidrog till minskat lidande. Stress var en negativ faktor, exempelvis när det saknades 

resurser i form av personal och utbildning. När socialarbetarnas egna förväntningar på 

sig själva inte kunde uppfyllas, påverkades deras självuppfattning negativt, vilket i sin 

tur påverkade deras välbefinnande (ibid). 

 

Collins (2007) skriver att tidigare forskning har fokuserat på negativa faktorer som 

socialarbetare utsätts för i sitt arbete och som orsakar stress. Det finns få studier som 

undersökt de positiva faktorer som gör att socialarbetaren klarar av att hantera stress och 

sitt arbete såsom arbetstillfredsställelse, stresshantering, de positiva delarna av socialt 

arbete, belöningar, hög trivsel, vikten av hur arbetare klarar av jobbet, personligt stöd 

och stöd från gruppen i arbetsuppgifterna. Collins skriver om de positiva delarna och 
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fokuserar på delar som bidrar till arbetstillfredsställelse. Resultatet visar att en lagom 

arbetsbelastning, utbildningsmöjligheter och handledning är viktiga faktorer när det 

gäller att känna arbetstillfredsställelse. Likaså att det finns en ändamålsenlig 

utvecklingsmöjlighet på individ- och gruppnivå samt inom hela organisationen. 

Tydlighet när det gäller riktlinjer, rutiner och policys är ytterligare en viktig faktor samt 

att dessa integreras hos personalen (ibid). 

 

2.3 Kommunikation 

Hamrin (2016) har i sin avhandling studerat betydelsen av kommunikation för 

organisationens arbetsmiljö och mål. Han beskriver att tidigare forskning har fokuserat 

på ledaren på individuell- och gruppnivå, såsom på effektivitet, ledarskap och även 

individuella ledarskapsegenskaper, färdigheter och beteenden. I dessa studier var fokus 

på att ledaren själv skulle effektivisera och producera. Forskning har även studerat 

ledaregenskaper i form av karismatiskt, visionärt och transformerande ledarskap. Det 

behövs mer forskning kring kommunikation på ledarskapsområdet med fokus på 

positiva faktorer kring ledarskapets olika delar, exempelvis etik och kurage, och även 

andra sidor av ledarskapet. På 90-talet uppstod ett nytt paradigm som bidrog till att 

relationen och kommunikationen fick större uppmärksamhet.  Hamrin (2016) hävdar att 

kommunikativt ledarskap är en framgång för både arbetsmiljön och 

företagen/organisationen. De ledare som använder sig av ett kommunikativt ledarskap 

är mer öppna, ger feedback och återkoppling, vilket gynnar både de anställda och 

organisationen. 

 

2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har flera studier visat att chefer i Sverige rekryteras från 

organisationernas egna led. Det framkom också att chefer och ledare inom socialt arbete 

saknar akademisk utbildning inom ledarskap, men att de har utbildning inom, samt en 

gedigen erfarenhet av, socialt arbete vilket var viktigare. Det kan vara en risk att de 

chefer som endast har akademisk utbildning inom socialt arbete har otillräcklig 

ledarskapsutbildning och därmed kan brista i sitt ledarskap (Shanks et al., 2015; Shanks 

et al., 2014). 

 

Olika aspekter på ledarskapets betydelse samt dess resurser i arbetet för att förbättra 

arbetsmiljön har framkommit. Studier har visat att socialarbetarnas upplevelser av 
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arbetsmiljön påverkas av vilken ledarprofil ledaren antar, ledarens inställning till vem 

som bär ansvaret samt ledarens sätt att integrera medarbetarna (Lornudd, 2015; Skagert, 

2015). 

 

Det har även framkommit i studierna att socialarbetare rapporterar mer arbetsrelaterad 

ångest, depression och stress än andra yrkesgrupper. Bidragande orsak till stress kan 

vara brister när det gäller stöd från organisationen man arbetar i men även inom 

arbetsgruppen (Coyle et al., 2005; Tham & Meagher, 2008). Andra negativa faktorer 

som orsakade stress var när förväntningarna och arbetskraven på socialarbetarna var 

högre än resurserna. Resurser som saknades var bland annat personal och personal med 

kompetens som matchade klienternas behov (Astvik & Meli, 2012; Graham & Shier, 

2014). Strategier som använts för att hantera arbetsrelaterad ohälsa är bl.a. handledning, 

tydliga riktlinjer och rutiner, utbildningsmöjligheter samt bra kommunikation (Collins, 

2007; Kalliath & Kalliath, 2014). 

 

Avslutningsvis kom en studie fram till att kommunikation har stor betydelse för 

arbetsmiljön, ledarskapet och organisationen. Kommunikation både motverkar negativ 

arbetsmiljö och bibehåller god arbetsmiljö (Hamrin, 2016). 
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3. Teori 
Här presenteras den teori som är relevant för denna studie. Det som beskrivs är teorins 

innebörd samt vilken koppling den har till studien. 

 

3.1 KASAM 

Antonovsky (2005) menar att man inte bara kan titta på individers hälsa genom 

det patogenetiska synsättet, som innebär att individers sjukdomar orsakas av baciller 

eller exempelvis att ett visst beteendemönster leder till hjärt-kärlsjukdomar. Alltför stor 

fokus låg på riskfaktorer, vilket bidrog till att individers hälsa fick en negativ inriktning. 

Vad som i stället krävs är ett mer salutogent synsätt där man lägger stort fokus på 

faktorer som befrämjar hälsan och ger den en positiv inriktning. Han menar att detta inte 

kan lösa några fysiska och medicinska problem men istället ge en mer djupgående 

kunskap och förståelse kring en individs hälsa. Det salutogena synsättet innebär att man 

har fokus på en individs problem i sin helhet. Först då kan man hjälpa individen att hitta 

de positiva riktningarna mot en bättre hälsa. Individen behöver komma underfund med 

vilka positiva förstärkningsfaktorer som hen har och integrera dem i sitt sociala system 

och sin fysiska omgivning för att finna och upprätthålla hälsa (ibid).  

 

Inom stressforskningen talar man om vilka stressorer eller riskfaktorer som påverkar 

individers hälsa negativt. Antonovsky var dock mer intresserad av hur individer 

hanterar stressorer och vilka hanteringsmekanismer som fungerar och bidrar till ökad 

hälsa. Varje gång en individ ställs inför stressorer av något slag så uppstår det ett 

spänningstillstånd som måste hanteras. Enligt Antonovskys arbetshypotes så har varje 

individ generella motståndsresurser såsom jag-styrka, socialt stöd och kulturell 

stabilitet. För att undersöka vad som gjorde att en del individer som i hög utsträckning 

var utsatta för stressorer ändå kunde klara sig tillfredställande utvecklade han 

begreppet Känsla Av Sammanhang, KASAM (ibid).  

 

Begreppet ‟känsla av sammanhang” bygger på tre komponenter; ‟hanterbarhet”, 

‟begriplighet” och ‟meningsfullhet”. Tillsammans utgör de motståndskraft 

mot stressorer. Hanterbarhet förklarar Antonovsky som vikten av att individen inte ser 

sig som ett hjälplöst offer när denne stöter på motgångar utan upplever att hen har 

resurser att hantera motgångarna. Individer med starka resurser och hög hanterbarhet 

anses ha mer motståndskraft mot ohälsa. Meningsfullhet innebär att de individer som 
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försöker finna en mening i det som sker, och anser att det är värt att investera energi i en 

motgång, anses må bättre än de individer som inte gör det. Antonovsky har även kallat 

detta för motivationskomponent. Begriplighet förklaras med att individer mår som bäst 

när det finns struktur, sammanhang och rutiner i deras omvärld. Individer med hög 

känsla av  begriplighet anser Antonovsky kan förutsäga händelser som kommer att ske 

under livets gång, detta för att dessa individer behöver kunna förklara och ordna sina 

händelser (ibid).  

 

 Det salutogena perspektivet och KASAM är relevant då det kan beskriva hur 

informanterna upplever sin arbetssituation. 

 

4. Forskningsmetod 

I detta avsnitt beskrivs hur studien genomfördes. Metodval presenteras samt det urval 

som gjorts liksom analysmetod och de etiska aspekter som beaktats.  

 

4.1 Forskningsdesign 

Denna studie bygger på kvalitativ intervjumetod. Metoden kännetecknas av att data 

insamlas genom intervjuer där forskaren avser att undersöka informanternas subjektiva 

upplevelser om ett fenomen (Larsson, 2005). Syftet är att försöka förstå hur 

socialarbetarna på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn upplever sin 

psykosociala arbetsmiljömed fokus på tre teman: ledarskap, arbetsbelastning/stress och 

kommunikation. Intervjuerna har genomförts med en halvstrukturerad metod med 

utgångspunkt från valda tema. Valet av halvstrukturerade intervjuer gjordes för att ha 

möjlighet att kunna styra samtalen samt ändå ha möjlighet att ställa följdfrågor (Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

4.2 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes med sju informanter: två enhetschefer, fyra socialarbetare och 

en samordnare. Den senare betraktas i studien som chef då dennes arbetsuppgifter inte 

skilde sig från de två som hade titeln enhetschef. Sex av informanterna var kvinnor och 

en var man. Varje intervju genomfördes med en informant och varade i ca 30 minuter. 

Två av intervjuerna gjordes via telefon, detta på grund av avståndet och att det passade 

in i vår tidsram. De andra fem intervjuerna ägde rum på respektive arbetsplats. Inför 
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intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga A). Intervjuguiden börjar med mer 

allmänna frågor, till exempel ”Kan Du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig?”, 

dvs. den innehåller öppna frågor. Vi deltog båda i intervjuerna och turades om att vara 

den som intervjuade och den som lyssnade samt ställde sonderande frågor, som innebär 

att man följer upp svaren med till exempel ”Kan du beskriva vidare kring detta” (Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

 

4.3 Urval  

I denna studie genomfördes intervjuer på tre HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn i tre olika kommuner, ett HVB-hem i respektive kommun. Urvalet 

begränsades till sju informanter, ett antal vi ansåg vara lämpligt med hänsyn till den 

tidsram vi hade tillgänglig. 

 

Studien bygger på ett tvåstegsurval för att hitta intervjupersoner som kan ge oss så rik 

information som möjligt (Ahrne & Svensson, 2015). Brev skickades ut via e-post till 

verksamhetscheferna i tio kommuner, där vi bad att få kontaktuppgifter till 

socialarbetarna och enhetscheferna på HVB-hemmen. På basis av de uppgifter vi fick in 

kontaktade vi tre stycken HVB-hem i tre kommuner. I detta skede beslöt vi att begränsa 

antalet informanter till sju. De tre chefer som valde att delta ombads välja ut två 

anställda som de tyckte var lämpliga och som även var villiga att delta.  

 

4.4 Analysverktyg 

De analysverktyg som använts i intervjuerna har en s.k. fenomenologisk ansats. Detta 

för att få del av informanternas upplevelser av sitt liv och sociala sammanhang (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Utgångspunkten i fenomenologin är att fånga samt beskriva 

individers upplevelser av ett fenomen, i detta fall arbetsbelastning/stress, 

kommunikation och ledarskap. 

Hermeneutisk metod användes för att analysera det empiriska materialet. Metoden 

syftar till att försöka förstå den underliggande meningen i texten. De intervjuer som 

genomfördes, spelades in och transkriberades till skriftspråk. Därefter kategoriserades 

materialet in under varje tema för att kunna analysera och tolka texten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I hermeneutisk tolkning har den hermeneutiska cirkeln använts för 

att undersöka och tolka enskilda delar i förhållande till helheten. I denna studie består 
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helheten av socialarbetarnas och chefernas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön, 

på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Utifrån delarna arbetsbelastning/stress, 

kommunikation och ledarskap. Under analysprocessen växlade vi upprepade gånger 

mellan helheten och delarna för att så småningom komma fram till en gemensam 

tolkning. 

4.5 Studiens trovärdighet 

För att trovärdigheten i studien ska hålla hög kvalité har målet varit att vara så 

transparant som möjligt. Vi har därför, så noggrant som möjligt, redovisat, beskrivit och 

reflekterat över det gjorda urvalet och varför vi valt de avgränsningar vi gjort (Ahrne & 

Svensson, 2015). Vi har använt citat och detaljrika beskrivningar för att illustrera 

informanternas upplevelser. Under arbetets gång har vi försökt vara så objektiva och 

kritiska till materialet och processen som möjligt. 

 

Resultatet av kvalitativ forskningsmetod går inte att generalisera till en större 

population, eftersom metoden inte lämpar sig för ett stort och representativt urval såsom 

i kvantitativ forskningsmetod (Ahrne & Svensson, 2015). Därför kommer vi i denna 

studie att använda oss av analytisk generalisering, dvs. vi kommer att jämföra vårt 

resultat med tidigare forskning inom samma forskningsområde för att se om resultaten 

överensstämmer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra forskningsetiska grundprinciper som man bör ta 

hänsyn till och följa under en forskningsprocess (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet handlar om att informera informanterna om syftet med studien, att 

deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. 

Samtyckeskravet handlar om att informanterna ska lämna sitt samtycke till att delta 

innan processen startar. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren garanterar att 

informanternas personuppgifter förvaras säkert och att rätten till anonymitet gäller. 

Nyttjandekravet betyder att informanternas uppgifter och beskrivningar används till de 

ändamål de har informerats om och ingenting annat (ibid). Detta informerade vi våra 

informanter om genom brev och även muntligen inför varje intervjutillfälle. 
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4.7 Förförståelse 

Vi har ingen erfarenhet av socialt arbete och ensamkommande flyktingbarn eller HVB-

hem. Däremot har vi båda två arbetat med socialt arbete inom vårdyrket innan vi 

startade arbetet med denna uppsats. En av oss har erfarenhet av att arbeta med 

arbetsmiljöfrågor. 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultaten från analysen av intervjusvaren. Vi 

kommer att ge en ingående analys av det empiriska materialet med hjälp av tidigare 

forskning och vald teori. Analysen kommer att presenteras avslutningsvis i 

redovisningen av varje huvudtema. Intervjuguidens huvudteman var: Ledarskap, 

arbetsbelastning/stress och kommunikation. Genom det empiriska materialet har vi 

kunnat identifiera underteman som redovisas nedan under varje huvudtema. Dessa 

underteman har genererats från intervjusvaren med avseende på varje huvudtema och 

baseras på vår tolkning av beskrivningar som återfinns bland många informanter. 

Informanterna har fått beteckningarna IP1, IP2, IP3, IP4, CH1, CH2 och CH 3. 

Bokstaven CH står för en informant som är enhetschef och IP står för informant som är 

socialarbetare. 

 

5.1 Ledarskap 

Intervjutexterna innehåller ett rikt material om ledarskap och dess betydelse. Ett 

undertema som framkom var ledarskapets betydelse. 

 

5.1.1 Ledarskapets betydelse 

Så gott som alla informanter tycker det är tillfredställande att ha en chef som är 

intresserad av deras dagliga arbete och att chefen bekräftar dem. De betonar att chefen 

bör kunna fatta beslut och vara konsekvent. Informanterna anser att lyhördhet och 

empati är viktiga egenskaper hos en chef samt att de får vara delaktiga i utformningen 

av sitt arbete. 

”Ett gott ledarskap är att […] ha en god kommunikation och att chefen 

är lyhörd och är konsekvent och kan ta ett beslut när det behövs. Det är 
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viktigt att chefen får de anställda att känna sig delaktiga i utformningen 

av arbetet.” (IP1) 

 

”Jag tycker att det både är tydlighet men också mycket empati […] 

Lyssnar och lyssnar in det vi behöver berätta. Det tror jag är ett bra 

ledarskap […] att man lyssnar även om man själv inte håller med om att 

det är ett problem.” (IP4) 

 

Många av de chefer vi intervjuat beskriver liknande ledaregenskaper som de 

socialarbetarna tog upp. De beskriver sin roll som att kunna ta beslut och att förhålla sig 

till bestämmelser. I chefsrollen ingår också att vara lyhörd och skapa förutsättningar för 

delaktighet, vilket kan innebära en balansgång. En av cheferna betonar vikten av att alla 

har samma målsättningar och att det finns en teamkänsla i arbetsgruppen. 

 

”Ett gott ledarskap är att vara lyhörd mot sina medarbetare men ändå 

kunna ta beslut […] hålla sig till de policys som finns inom 

organisationen vilket kan vara svårt att balansera.  Det är en 

balansgång som är ganska svår.” (CH1) 

 

”Ett gott ledarskap är för mig att man ser arbetsgruppen och bekräftar 

dom, att man använder sig av mycket feedback, […] både positiv 

feedback och konstruktiv feedback. […] vad man kan förbättra […] Jag 

tycker det är jätteviktigt att få till en teamkänsla […] att gruppen känner 

att vi har ett gemensamt tänk.” (CH2) 

 

 Ett antal informanter anser att en chef har många olika arbetsuppgifter och att budget 

och personalansvar innebär mycket administration. En av informanterna upplever att det 

var svårt att hinna med att vara delaktig i personalens arbete. 

 

”Att man finns tillgänglig för frågor och funderingar […] att man har 

ett nära samarbete. Vilket är svårt när man har många arbetsuppgifter, 

det är väl det jag saknar litegrann nu i min roll […] att jag kan vara 

närmare [personalen] än vad jag är nu.” (CH3) 
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De allra flesta informanter anser att det är viktigt med en struktur för sitt arbete och att 

det finns tydliga riktlinjer. Det gäller hela den organisation som informanterna arbetar i. 

Det beskrivs att ledarskapet har en stor inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. 

 

”Jag tänker att det har en stor inverkan […] finns det tydliga riktlinjer 

uppifrån och man förstår varför de finns, så blir arbetet enklare, tänker 

jag. För det är ju samma sak om man vänder på det, om man tänker på 

klienter […] om vi är tydliga gentemot dom och förklarar varför […] 

blir ju arbetet och relationen mycket bättre. […] Där tänker jag lite på 

samma sätt […] gentemot vår ledning och organisation.” (IP1) 

 

Samma informant berättar om olika lösningar som kommunen genomfört för att snabbt 

kunna ta emot många ensamkommande flyktingbarn och som personalen upplever 

påverkade deras psykosociala arbetsmiljö. En situation som beskrivs var ett tillfälligt 

boende som inte var anpassat för att bo i, där ungdomarna bodde i sovsalar, vilket 

påverkade personalen negativt och upplevs som en stressfaktor. 

 

”Det har ju varit ganska tydligt att här inom just ensamkommande har 

det varit flera [sådana] här nödlösningar […] i alla fall i vår kommun. 

Där har de placerat [ flera] ensamkommande flyktingar […] på en plats 

som är tillfällig och absolut inte är till för att bo i. Där har man ju märkt 

av stressen och vi har haft en sådan enhet, en lägergård.” (IP1) 

 

Majoriteten av informanterna beskriver att det är viktigt att chefen är engagerad och ger 

feedback på socialarbetarens arbete. Detta bidrar till trivsel samt att det känns bra att gå 

till arbetet. En informant beskriver att hen valde sin nuvarande arbetsplats på grund av 

att chefen var stödjande och bekräftade sina anställda genom att ge feedback. Många 

informanter upplever att det är viktigt att chefen är konsekvent och kan fatta ett beslut 

när det behövs. 

 

”[…] hon bryr sig verkligen om hur vi har det [...] hon bryr sig om 

verksamheten […] hon är engagerad, en sådan chef ska man verkligen 

ha överallt. Jag kan bara säja att […] jag vet att ni inte har frågat men 
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jag har jobbat någon annanstans, där var det inte alls samma 

förutsättningar med chefen […] vi fick inte samma stöd.” (IP2) 

 

Enligt Shanks et al. (2015) har avståndet mellan cheferna och det sociala arbetet ökat i 

och med att budgetansvaret decentraliserades, vilket har inneburit fler administrativa 

uppgifter för cheferna. Vi tolkar att viktiga ledaregenskaper är att chefen är lyhörd och 

bekräftar sina medarbetare, eftersom det skapar en tillfredställande relation. Det 

framkommer att delaktighet i utformandet av arbetsuppgifterna gynnar den psykosociala 

arbetsmiljön, samt att chefen är konsekvent och stabil i sina beslut, vilket vi tolkar har 

en positiv inverkan på medarbetarna. En av cheferna hade erfarenhet av socialt arbete 

innan hen rekryterades som chef. Den chefen hade blivit befordrad från föreståndare till 

enhetschef inom samma organisation. Shanks et al. (2014) beskriver att chefer ofta 

rekryteras ur de egna leden inom offentliga verksamheter. En slutsats är att det är viktigt 

att chefen har erfarenheter av det sociala arbetet men samtidigt har goda kunskaper 

gällande sin chefsroll. Tidigare forskning tar även upp strategier, bland annat vikten av 

förtroende för att en chef ska kunna leda arbetet på arbetsplatsen. Detta påverkas 

emellertid av de resurser ledaren förfogar över och hör ofta ihop med vilket arbete som 

bedrivs för att gynna arbetstagarnas hälsa (Skagert, 2010). En av informanterna berättar 

att hen har lätt för att vara lyhörd men kan ibland känna sig brutal när en del obekväma 

beslut ska fattas. En annan informant i chefsposition vittnar om mer administration och 

mindre delaktighet i personalens arbete. Vår tolkning är att den administration som 

åläggs cheferna idag kan innebära en risk att chefens tillgänglighet när det gäller sina 

medarbetare blir åsidosatt. Detta skulle kunna påverka den psykosociala arbetsmiljön på 

ett negativt sätt för både chefer och medarbetare. Risken finns att chefen behöver arbeta 

övertid för att hinna vara tillgänglig för socialarbetarna, eller att den större 

administrationsbördan kan bidra till frustration för chefen. För socialarbetarna kan det 

innebära en risk för minskat förtroende för sin chef. 

 

Lornudd (2015) beskriver att det har stor betydelse hur ledaren tolkar arbetsmiljön i den 

kontext som hen befinner sig i. Det som påverkar vilken ledarprofil som antas beror på 

hur individen själv är dvs. det är personen själv som konstruerar sin ledarprofil. Flera 

informanter beskriver att chefens funktion är att skapa förutsättningar för deras arbete, 

vilket när så sker upplevs som tillfredställande för den psykosociala arbetsmiljön. En 

annan informant berättar om en verksamhetsförändring som genomfördes och som 



 

22 
 

påverkade deras psykosociala arbetsmiljö negativt. En temporär lösning blev nödvändig 

i och med att många ungdomar på kort tid kom till verksamheten, som därför behövde 

snabbt utökas. Lösningen bestod i att de ensamkommande barnen fick bo i lokaler som 

inte var lämpade som bostad. Detta tolkar vi som att chefens syn på den psykosociala 

arbetsmiljön inverkar på de prioriteringar och insatser hen gör för arbetsmiljön. 

Temporära lösningar som sker snabbt kan ha en negativ effekt på den psykosociala 

arbetsmiljön. 

 

Genom att socialarbetarna får feedback av sin chef och kan påverka sina arbetsuppgifter 

skapas en känsla av sammanhang. Feedback från chefen ökar begripligheten för 

arbetsuppgifterna. Socialarbetarens delaktighet i arbetsuppgifterna gör att arbetet blir 

hanterbart. När socialarbetare får bekräftelse för det de gör ökar deras motivation som är 

en del av meningsfullheten. När det tas snabba temporära beslut inom en organisation 

kan socialarbetarnas situation bli svårhanterlig. Detta kan påverka deras känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 2005). 

 

5.2 Arbetsbelastning/stress 

I analysen framkom följande underteman som centrala faktorer för en tillfredställande 

arbetsbelastning: kunskap, säkerhet, arbetstider och handledning. 

 

5.2.1 Kunskap 

Många informanter upplever att kunskap är en viktig del i arbetet för att det skapar en 

trygghet för teamet i bemötandet av ungdomarna. Om personalen är trygg skapar det 

även en trygghet för ungdomarna. Ett antal informanter uppger att det har varit svårt att 

tillsätta personal när deras verksamhet har utvecklats i snabb takt. En av informanterna 

upplever att detta påverkar kvalitén. En annan informant berättar att i deras verksamhet 

har de olika utbildningsbakgrund, vilket hen anser är en fördel i arbetet med barnen. 

”Jag tror att det saknas kunskap […] det här med ensamkommande  […] 

är ett nytt fenomen så att säga […] vi skulle ju vara ett HVB-hem men vi 

bedriver ju ingen behandling i den meningen […] vi har egentligen 

ingen som har […] eller de flesta har ju ingen större kunskap i att […] 

bemöta människor som har flytt och alla dessa […] det har varit lite 

panik har det ju känts som att man måste få folk som arbetar och ska 



 

23 
 

arbeta med det här och tyvärr upplever jag att det är mycket oerfaren 

och outbildad personal […] vilket gör att det kanske inte blir den 

kvalitén […] som jag i alla fall önskar.” (IP1) 

 

”För många utav dom som arbetar här har inte arbetat med 

ensamkommande barn tidigare […] de har arbetat med människor i 

andra former. […] vi har många undersköterskor som arbetat med äldre 

och vi har förskolepedagoger […], beteendevetare och jag tror att 

någon är friskvårdskonsult.” (CH1) 

 

Så gott som alla informanter upplever att kunskap är en viktig del i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn, då det upplevs ha en positiv inverkan på den 

psykosociala arbetsmiljön, både när det gäller att kunna bemöta de trauman som barnen 

har upplevt och för att kunna tillgodose ungdomarnas behov. Coyle et al. (2005) menar 

att emotionella krav i det sociala arbetet kan bidra till stress. De fann att de 

socialarbetare som hade en hög nivå av utbrändhet upplevde att de inte presterade 

tillräckligt i sitt arbete, en upplevelse som bara de själva hade. Vår tolkning är att om 

personens egen känsla är att hen saknar kunskap i att bemöta barnen i deras trauman, så 

finns det en risk att detta blir en stressfaktor som påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön negativt. Tham och Meagher (2008) menar att det är viktigt att finna 

motiverande faktorer som bidrar till att nya medarbetare fortsätter att arbeta och inte 

slutar på grund av ogynnsamma förhållanden på arbetsplatserna. Astvik och Meli 

(2012) kom i sin studie fram till att socialarbetare själva kompenserar i syfte att 

upprätthålla en god kvalité på sin service, exempelvis genom att inte ta ut raster eller 

övertid för att hinna med sina arbetsuppgifter. Vi tolkar att servicekvalitén är en viktig 

del och kan även vara avgörande för om medarbetarna trivs på sina arbetsplatser och 

kan också bidra till ökad trivsel, vilket i sin tur kan påverka huruvida de stannar kvar i 

verksamheten längre. Enligt vår tolkning av Antonovskis (2005) teori (KASAM) kan 

kunskap bidra till att göra arbetsuppgifterna mer hanterbara. För att kunna möta de 

behov som finns på HVB-hem och för att arbetssituationen skall vara tillfredställande 

och hanterbar för socialarbetaren krävs att teamet har bred kunskap 

 

5.2.2 Säkerhet  

Flera av de HVB-hem som är representerade i denna studie tar säkerheten på stort 

allvar. Så gott som alla informanter upplever att säkerhet är en viktig aspekt. En 
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informant beskriver att deras rutiner är bra och säkerhetsrutinerna väl inarbetade och 

integrerade hos alla medarbetare. Samtidigt beskriver informanten att de har larm som 

går direkt till ett vaktbolag som kommer på 1-2 minuter när de larmar. En annan 

informant nämner att de har en säkerhetsansvarig och att man fokuserar mer på säkerhet 

jämfört med andra arbetsplatser. 

 

”Hot och våld [den kursen] gjorde vi ju förra veckan faktiskt, och det 

kan jag väl […] För min del har jag ju gått många [hot och våldkurser] 

tidigare. Jag personligen känner mig ganska trygg […] det är alltid 

viktigt och det är något som jag faktiskt har informerat om till min chef 

och min samordnare […] att det bör man få i någon form av 

introduktion. Det är ju viktigt om man inte har erfarenhet […]” (IP1) 

 

”Vi har en utsedd […] säkerhetsansvarig […] det vi jobbar mer med än 

på en [annan]arbetsplats […] det är säkerhet […] där var det [några] 

som klistrat dekaler på husväggen och då blir ju folk rädda […] vi är 

rätt noga med att kontrollera att alla dörrar är låsta och att vi går ett 

varv runt huset innan vi går och lägger oss.” (IP3) 

 

En informant beskriver att de är det enda HVB-hem i kommunen som har en personal 

som är vaken under natten. Alla övriga HVB-hem för ensamkommande i deras kommun 

har personal med sovande jour. 

 

”[…] vi är det enda boendet [inom den kommunen] som har en vaken 

personal på natten. Alla andra har bara sovande jour […] det är på 

grund av att vi ligger avsides och att det finns en brandrisk.” (CH2) 

 

Många informanter berättar att något som är viktigt för deras trygghetskänsla är att det 

finns tydliga och inarbetade rutiner när det gäller säkerheten inom verksamheten. De 

upplever att man fokuserar på dessa rutiner och att det beror på att det förekommit en 

del bränder och hot på andra HVB-hem runt om i landet. Collins (2007) menar att 

tydlighet samt riktlinjer har en positiv inverkan på stress, vilket även våra informanter 

beskriver, liksom att trygghet är en viktig faktor för dem i sitt arbete. Collins hävdar 

vidare att rutiner bör integreras hos personalen. Informanternas utsagor visar att 

säkerhet och rutiner skapar trygghet. En av informanterna upplever att utbildning om 
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hot och våld är viktigt för att känna sig trygg och anser att sådan utbildning skulle ingå 

redan i arbetsintroduktionen. Vår tolkning är att trygghet med tydliga rutiner och 

utbildning i hot och våld är viktiga faktorer för socialarbetare som arbetar med denna 

målgrupp. Faktorer som bidrar till trygghet för verksamheten är rutiner som är väl 

inarbetade och personal som arbetar nattetid. I enlighet med KASAM (Antonovsky, 

2005) tolkar vi att rutiner gör arbetsuppgiften mer begriplig och kan öka känslan av 

sammanhang. 

 

5.2.3 Arbetstider 

Några informanter upplever att arbetstiderna påverkar dem i deras vardag och kan 

upplevas som en stressfaktor. De har ofta långa arbetspass och att det är mycket arbete 

under kvällar och helger. Två av informanterna upplever att det kan vara svårt att 

kombinera arbetsliv med att vara förälder, när arbetstiderna ser ut som de gör. 

 

”Det är klart att det här jobbet kan vara stressigt […] schemat kan vara 

stressigt om man är småbarnsförälder.” (IP3) 

 

"Ja vi har ju mycket kvällar och några 10-23 pass […] dom blir väldigt 

tunga speciellt om man har tre sådana på raken. Då är det inte mycket 

kvar i huvudet sedan." (IP4) 

 

En av cheferna upplever att schemaläggning har en stor inverkan på personalen. Det 

upplevs som svårt att se till verksamhetens behov och samtidigt att personalen får ett 

schema som ger tid för återhämtning. 

 

”Schemat[…] är väldigt viktigt för arbetsmiljön [...] vårt schema som vi 

har nu har […] ganska långa arbetspass, som kanske inte är det bästa 

för hälsan. […] Samtidigt gör [det] att man kan få vara ledig längre tid 

emellan [ arbetspassen], så att man […] har tre lediga dagar i streck i 

stället för två.[…] Kortar man ner dom arbetspassen […] innebär det att 

man inte har lika mycket luft i schemat. […] Hur man ska lägga ett 

schema för att det ska bli så bra som möjligt och även bra för 

verksamheten.” (CH3) 
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Arbetstider och långa arbetspass är faktorer som informanterna anser kan bidra till stress 

och ohälsa. Kalliath och Kalliath (2014) tar i sin studie upp att det är viktigt att arbetet 

går att förena med familjelivet. Om det inte går att kombinera arbete och familj kan det 

innebära en stressfaktor. En av informanterna upplever att arbetstiderna kan vara en 

stressfaktor om man har småbarn på grund av långa arbetspass och att arbetsplatsen har 

verksamhet dygnet runt. Vår slutsats är att schemat kan bidra till stress, både för chefen 

som skall anpassa schemat till verksamheten och för medarbetarna, vilket kan vara 

problematiskt. Långa arbetspass kan innebära hög arbetsbelastning och medföra att 

arbetstagaren behöver en längre återhämtningstid. Balansen mellan arbetsliv och 

privatliv behövs och kan vara viktig i socialt arbete där människor interagerar med 

varandra. Om det inte finns en balans mellan dessa två är risken att det kan leda till 

stress. Vi tolkar detta i ljuset av Antonovskys (2005) KASAM-teori som att en balans är 

nödvändig mellan arbete och privatliv för att kunna ha ett meningsfullt liv och 

motivation till sitt arbete. 

 

5.2.4 Handledning 

Många av informanterna beskriver att de har kontinuerlig handledning; en del får 

handledning internt och andra externt. En informant anser att de behöver mer 

handledningstid och därför planerar verksamheten att införskaffa extern handledning i 

framtiden. Informanterna beskriver att de använder handledningen till att diskutera 

saker som berör vart och ett av barnen, och även hur hela boendet fungerar i sin helhet 

med rutiner och andra frågor. 

 

”Vi har extern handledning på onsdagar […] i samband med 

personalmötet […] går vi igenom alla barn var för sig och sedan går vi 

igenom hur [hela] boendet fungerar totalt sett exempelvis säkerhet […] 

och sådana frågor.” (IP3) 

 

”Jag tror att det skulle kunna vara mer handledning […] vi har 

[handledning] delvis […] just nu har vi intern handledning […] men 

tanken är att vi ska ha extern handledning också.” (IP4) 

 

Coyle et al. (2005) kom i sin studie fram till att en av orsakerna till stress var brist på 

organisatoriskt stöd. Detta styrks även av Collins (2007), som fann att handledning är 
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viktig för socialarbetarens upplevelse av tillfredsställelse i sitt arbete. Vår tolkning är att 

handledning är en stödinsats som bör vara central i socialarbetarnas yrkesroll, eftersom 

den i stor utsträckning upplevs motverka stress och ger tid för reflektion. Handledning 

innebär att socialarbetarna kan lära sig av varandra genom att ta del av olika situationer 

som uppstår i arbetet. Det innebär att de både kan ge och ta emot råd, vilket även kan 

bidra till att nya infallsvinklar och synsätt på problemställningar kan komma fram. Detta 

kan i sin tur leda till nya metoder eller arbetssätt, vilket i förlängningen skulle kunna 

medföra en utveckling av socialarbetarnas yrkesroll. Handledning bidrar till att teamet 

får möjlighet att utvecklas genom att de samtidigt kan arbeta med processen inom 

gruppen. Vi menar att detta kan bidra till att gruppen lär sig av varandras olikheter samt 

ökar förståelsen för varandra. Vi anser att handledning är betydelsefull genom att den 

kan främja en utveckling både av socialarbetaren som individ och av hela teamet. 

Vi har i denna studie använt KASAM för att synliggöra hur viktig handledning är; den 

hjälper till att lösa problematiska situationer och bringa klarhet i svåra arbetssituationer. 

Antonovsky (2005) menar att begriplighet är en av de faktorer som ökar individens 

motivation. Det är vår tolkning att handledning kan hjälpa till att göra svåra 

arbetsuppgifter mera begripliga. 

 

5.3 Kommunikation 

De centrala faktorer som framkom när det gäller kommunikation var arbetsklimat och 

trygghet.  

 

5.3.1 Arbetsklimat  

Så gott som alla informanter upplever att kommunikation har stor betydelse för 

arbetsklimatet och för den psykosociala arbetsmiljön. De flesta av informanterna 

beskriver att kommunikationen mellan chef och medarbetare fungerar tillfredsställande. 

Emellertid upplever några informanter att kommunikationen med deras chef inte 

fungerar tillfredställande. 

”Vi försöker ha en öppen diskussion, dialog och det finns en punkt på 

mötesprotokollet, vi har personalmöte varje vecka.” (CH 2) 
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”Vi har väldigt bra kommunikation. Det är det som är en av dom bästa 

sakerna, både mellan chef och mellan kollegor […] Det är det som 

funkar bäst i vår arbetsgrupp […] i alla fall tycker jag det.” (IP4) 

"[…] det har varit till min samordnare som jag vänt mig till egentligen 

om det har varit något. För jag har inte riktigt känt att man fått den 

relation till min chef som jag skulle vilja för att vända mig till honom 

tyvärr." (IP1) 

Några informanter upplever att det brister i kommunikationen med 

organisationen/verksamheten i stort. De upplever även att de inte kan påverka de beslut 

som tas av ledningen. 

"[…] det får jag inte så jättemycket alltså man vet om man är på banan 

eller inte och om man har spräckt budgeten eller inte." (CH2) 

"Ja det tycker jag väl […] sen så är det väl så att när det finns många 

led med chefer som det gör inom socialtjänsten, kanske man inte kan 

påverka den så mycket, de beslut som tas, man får ju … nu har man 

beslutat det här, den informationen får man i efterhand." (CH3) 

Några informanter beskriver att de har olika arbetsmetoder kring arbetsklimatet och den 

psykosociala arbetsmiljön. En informant beskriver kroppskontakt som väldig viktigt för 

både arbetsklimatet och den psykosociala arbetsmiljön. 

”[…] mycket värdegrundsarbete som vi arbetar mycket med på 

personalmötena […] den arbetsgrupp jag är i just nu är väldigt 

sammansvetsad och [det är] väldigt högt i tak vilket gör att vi känner oss 

trygga med att ta upp saker.” (IP1) 

”Alltså i stort har hela den här grejen varit att man har ju den här 

kroppskontakten med kramar och det är mycket sådant här, inte bara 

mellan oss utan [även med] våra barn som vi har här […] bland 

personalen, det är väldigt svårt att inte tycka om någon när man precis 

har kramats.” (IP2) 
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De flesta informanter upplever att arbetsklimatet är en viktig faktor för den psykosociala 

arbetsmiljön. De berättar att de har ett öppet arbetsklimat och en fungerande 

kommunikation i teamet. En del upplever att de har en sammansvetsad arbetsgrupp och 

är trygga i den. En av informanterna upplever att kommunikationen med chefen inte 

fungerar tillfredställande, vilket det dock gör i arbetsgruppen och med deras 

samordnare. Hamrin (2016) beskriver i sin studie att kommunikativt ledarskap har en 

positiv inverkan på arbetstagaren när ledarskapet ger feedback och återkopplar till 

arbetstagaren. Vår slutsats är att ett tillfredställande arbetsklimat har en positiv inverkan 

på trivseln och därmed också på den psykosociala arbetsmiljön. En informant upplever 

en otillfredsställande kommunikation med sin chef, men att kommunikationen med sin 

samordnare fungerar tillfredsställande. Informanten upplever att chefen inte är 

närvarande. Vi tolkar att samordnaren har en liknande funktion som en enhetschef, 

vilket vi baserar på att samordnaren beskrev sina arbetsuppgifter på samma sätt som 

enhetscheferna, och att samordnarens roll därför kan likställas med chefsrollen. 

Antonovsky (2005) belyser att för att få en känsla av sammanhang behöver individens 

omvärld vara begriplig. En tolkning är att om samordnaren i det här fallet hade haft en 

chefsbefattning, skulle detta i stället kunnat påverka informantens upplevelse av 

kommunikationen positivt i stället för att uppleva att den inte fungerar tillfredsställande. 

Arbetsklimatet i teamet har stor betydelse när det gäller att skapa en känsla av 

meningsfullhet och motivation. 

 

5.3.2 Trygghet 

Informanterna beskriver att trygghet är viktigt för en god kommunikation. Det är även 

viktigt för att kunna utföra arbetet med ungdomarna på ett tillfredsställande sätt. En 

informant berättar att de har olika teman på sina personalmöten. 

 

”[...] den psykosociala arbetsmiljön […] att det ska finnas ett klimat i 

arbetsgruppen som gör att arbetsgruppen känner sig trygg […] med 

varandra för att vi sedan ska kunna göra ett bra jobb med ungdomarna. 

[…] är inte vi trygga i arbetsgruppen kan vi inte vara en trygghet för 

ungdomarna […] vi som arbetsgrupp måste vara en stabil grupp och 

lyckas man med det så lyckas man med mycket.” (CH2) 
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Samtliga informanter som arbetar på HVB-hem där det finns tydliga strategier för att 

skapa trygghet anser att sådana strategier har stor betydelse när det gäller att forma en 

tillfredsställande psykosocial arbetsmiljö.  

 

”Alltså i stort har hela den här grejen varit att man har ju den här 

kroppskontakten med kramar och det är mycket sådant här, inte bara 

mellan oss utan även med våra barn som vi har här […] bland 

personalen, det är väldigt svårt att inte tycka om någon när man precis 

har kramats.” (IP2)  

 

”[…] mycket värdegrundsarbete som vi arbetar mycket med på 

personalmötena […] den arbetsgrupp jag är i just nu är väldigt 

sammansvetsad och [det är] väldigt högt i tak vilket gör att vi känner 

oss trygga med att ta upp saker.” (IP1) 

 

Informanterna upplever att trygghet är viktigt i arbetsgruppen för att kunna diskutera 

olika problem som kan uppstå i verksamheten. De har personalmöten där de tar upp 

olika frågor rörande verksamheten. En informant berättar att de kan ha olika teman på 

sina personalmöten. Flera informanter beskriver att de har en punkt med arbetsmiljö på 

dagordningen. 

 

”[…] vi har en stående punkt på personalmöten med värdegrundsarbete 

och med fysisk och psykisk arbetsmiljö.” (IP1) 

 

”På onsdagar har hela personalgruppen möte […] då lyfter man ju 

sådant som man tycker ska åtgärdas.” (IP3) 

 

Graham och Shier (2014) kom fram till att en tillfredställande faktor som motverkar 

stress var att kunna möta klienternas behov. Vår slutsats är att personalmöten har en 

funktion genom att göra det möjligt att lyfta arbetsrelaterade problem, exempelvis 

rutiner och bemötande av ungdomarna. Detta kan motverka ogynnsamma faktorer som 

kan bli stressrelaterade. Den arbetsmetod som en informant beskriver, där de visar 

varandra vänlighet genom att kramas, kan tolkas som att interaktionen ökar genom att 

olika irritationsmoment som kan uppstå i teamet avdramatiseras. 
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Antonovsky (2005) menar att motivationen är en av de faktorer som påverkar och 

befrämjar känslan av sammanhang. Vår tolkning är att motivationen ökar genom att 

man får vara med och påverka arbetet via personalmöten. Därigenom blir också 

arbetssituationen mer hanterbar och begriplig, vilket kan ge en känsla av sammanhang. 

 

5.4 Resultatsammanfattning  

Studiens första frågeställning var Hur beskriver socialarbetare en god psykosocial 

arbetsmiljö på ett HVB-hem? En god psykosocial arbetsmiljö för socialarbetarna 

beskrivs bestå av en väl fungerande arbetsgrupp, tydligt ledarskap och en 

tillfredsställande relation till chefen. Det innefattar också att det finns rutiner och att 

socialarbetarna kan vara delaktiga i arbetets utformning, samt att det finns fungerande 

diskussionsforum och tillfredsställande handledning.  

Den andra frågeställningen var Hur upplever socialarbetare att den psykosociala 

arbetsmiljön fungerar? Ett antal informanter anser att de har en tillfredställande 

psykosocial arbetsmiljö, med en chef som ger feedback, är engagerad i deras arbete, ger 

dem stöd när det behövs och är tillgänglig, vilket ses som en viktig faktor. Några 

beskriver rutiner kring säkerhet, vilket de upplever som viktigt för tryggheten. Två 

informanter menar att den psykosociala arbetsmiljön behöver förbättras och beskriver 

att arbetet kan kännas otydligt. 

Den tredje frågeställningen var Vilka positiva och negativa faktorer upplever 

socialarbetare påverkar den psykosociala arbetsmiljön? Positiva faktorer beskrivs vara 

att känna sig delaktig i beslut och möjlighet att vara med och påverka det dagliga 

arbetet. Informanterna beskriver även att ledarskapet har en stor roll för deras 

psykosociala arbetsmiljö och att det är viktigt att chefen ger feedback på deras 

arbetsinsatser. Ett tydligt ledarskap och en chef som är delaktig och engagerad i 

socialarbetarnas arbete är en viktig faktor liksom att chefen stöder dem i deras arbete. 

Arbetsklimatet och att teamet fungerar tillfredsställande har stor inverkan på den 

psykosociala arbetsmiljön. Faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön 

positivt är att det finns mötesforum, där de anställda kan diskutera saker som behöver 

förbättras. Tydliga rutiner som är integrerade hos socialarbetarna är också viktigt för 

den psykosociala arbetsmiljön. Många beskriver att arbetsgruppen har kompetens och 
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att det är en fördel med olika kompetenser, vilket ger en bred kunskap inom gruppen 

och har en positiv påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. 

Faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt är avsaknaden av 

inarbetade rutiner, vilket kan skapa otrygghet för socialarbetaren. Långa arbetspass har 

en negativ påverkan och ger en hög arbetsbelastning vilket kan vara negativt för 

återhämtningen. Arbetstider med mycket kvällsarbete och långa arbetspass kan vara 

ogynnsamma, särskilt för socialarbetare som har familj. Ytterligare en negativ faktor för 

den psykosociala arbetsmiljön är avsaknad av kompetens. En informant upplever att det 

tillkommit arbetstagare som saknar den kompetens och erfarenhet som krävs för att 

arbeta med målgruppen. Flera informanter beskriver en frånvarande chef som negativt. 

Den fjärde frågeställningen var Hur kommunicerar socialarbetare och chefer med 

varandra? De flesta informanter upplever att chefen lyssnar på deras åsikter, vilket 

underlättar en bra kommunikation. Alla informanter har någon form av möten där de 

kan diskutera olika problemställningar. En informant beskriver att hen saknar en 

relation till sin chef och att det beror på att chefen inte är tillgänglig för dem. 

 

6. Diskussion  

I diskussionsavsnittet reflekterar vi över resultatet och analysen. Därefter följer en 

kritisk diskussion om de metodval som gjorts i studien och hur de kan ha påverkat 

studiens utfall. 

6.1 Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar på tre återkommande aspekter i informanternas utsagor som framstår 

som centrala delar för den psykosociala arbetsmiljön: teamets betydelse, stöd i form av 

handledning och ledarskapet. 

 

Teamet har stor betydelse för att socialarbetarna ska känna sig trygga i sitt arbete liksom 

att kommunikationen dem emellan fungerar tillfredställande. Kommunikation är ett 

viktigt arbetsverktyg, och utrymme bör ges för dialog och reflektion socialarbetarna 

emellan. Extra viktig är kommunikationen i arbetet med människor som kan ha haft 

traumatiska upplevelser och behöver mycket stöd. Om de verksamheter som 

representeras i studien inte hade haft tillräckligt med resurser, vilket i huvudsak inte var 

fallet, skulle resultatet antagligen blivit annorlunda. Tidigare forskning har visat att 
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otillräckliga resurser är en negativ faktor när det gäller hög arbetsbelastning (Graham & 

Shier, 2014). Socialarbetarna upplever att de känner sig trygga i sin arbetsgrupp. En 

förklaring skulle kunna vara att arbetsgrupperna är relativt nya. I början av en 

grupprocess kan individerna vara lite mer tillåtande mot varandra än om teamet arbetat 

tillsammans under en längre tid. Om våra informanter befinner sig i den fasen skulle det 

ha kunnat påverka vårt resultat. 

 

Resultatet visar att socialarbetarna behöver stöd i form av handledning där de ges 

möjlighet att reflektera och få hjälp, på grund av att ungdomarna kan bära med sig sorg 

och ilska. De HVB-hem som deltog i studien har alla handledning. Hade så inte varit 

fallet hade upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön kunnat vara annorlunda. 

Collins (2007) kom fram till att handledning är en viktig funktion för att känna 

tillfredsställelse i arbetet, vilket beskrivs i kapitel 2 i föreliggande studie. Även om de 

verksamheter som representeras i denna studie har handledning, så är det möjligt att 

andra HVB-hem inte har samma förutsättningar. Om studien inkluderat andra HVB-

hem med andra förutsättningar skulle det påverkat studiens resultat. Vår undersökning 

omfattar endast tre HVB-hem, men det faktum att många av informanterna betonade 

vikten av handledning i sitt arbete gör att en rimlig slutsats är att handledning är en 

viktig faktor för socialarbetare som arbetar med målgruppen ensamkommande 

flyktingbarn. 

 

Resultatet visar att ledarskapet spelar en viktig roll när det gäller att skapa goda 

förutsättningar för teamet, både vad gäller arbetsklimatet och stöd i form av 

handledning. En annan betydelsefull funktion är att skapa förutsättningar för att 

medarbetarna ska kunna vara delaktiga och påverka sin arbetssituation. Resultatet visar 

också att tydliga rutiner är viktigt för socialarbetarnas arbete. Coyle et al. (2005) 

framhåller att kvalitén när det gäller relationen mellan ledning och de anställda påverkar 

hur de anställda hanterar stressfaktorer och att hög kvalité bidrar till färre stressfaktorer. 

Det framkommer i vår studie att ledarskapet har varit en stödjande funktion för de 

anställda i två av de tre studerade verksamheterna. I en verksamhet saknades det tydliga 

riktlinjer enligt en av informanterna, vilket kan bero på att denna verksamhet 

utvecklades senare än de övriga. Chefens rekrytering av olika kompetenser visar sig 

vara en fördel i socialarbetarnas arbete. 
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Hur tillgänglig chefen är för socialarbetarna beror på den ledarprofil som chefen valt, 

vilket kan påverka socialarbetarens uppfattning om hur engagerad chefen är. 

Socialarbetarna hade kanske uppfattat ledarskapet på ett annat sätt om chefen hade haft 

en annan ledarprofil, vilket skulle ha påverkat resultatet. En risk som framkommer i vårt 

resultat är att om det blir svårt att rekrytera socialarbetare med akademisk bakgrund i 

framtiden till målgruppen, så kan den breda kompetens som informanterna upplever 

som positiv för den psykosociala arbetsmiljön bli svår att tillgodose. Det är även möjligt 

att de verksamheter som är representerade i vår studie har en bredare kompetens än 

övriga HVB-hem i Sverige. En informant upplever att det i deras verksamhet anställs 

medarbetare som saknar den kompetens som krävs, vilket hade en negativ inverkan på 

den psykosociala arbetsmiljön. Detta kan vara en stressfaktor, vilket även Graham och 

Shier (2014) påpekar i sin studie (se kapitel 2). 

 

Något annat som kan ha påverkat resultatet är om informanterna var självständiga eller 

inte i sina arbetsuppgifter. Detta kan ha betydelse för hur mycket eller hur lite stöd de 

upplever att de behöver och om stödet motsvarar deras behov av handledning. 

Resultatet kan även ha blivit annorlunda om förutsättningarna för socialarbetarna på de 

olika HVB-hemmen är olika beroende på olika behov hos de ensamkommande 

flyktingbarnen. 

 

Tidigare forskning som redovisats i kapitel 2 beskriver vilka faktorer som kan påverka 

den psykosociala arbetsmiljön. Dessa beskrivs även till viss del av våra informanter. 

Socialarbetarna upplever inte stress i sitt arbete på grund av hög arbetsbelastning. Deras 

arbetsbelastning är snarare av det emotionella slaget, vilket kan leda till stress om det 

inte finns stöd i form av handledning. 

 

Tidigare forskning har inte inkluderat socialarbetare som arbetsgrupp. Vår 

litteratursökning gav knappast något om kommunikation, däremot fann vi studier om 

kommunikation och transparens i organisationer samt studier om ledarskap. 

 

Med hjälp av den valda teorin KASAM drar vi slutsatsen att om verksamheterna arbetar 

utifrån att göra arbetet begripligt, hanterbart och meningsfullt, så får det en positiv 

inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Ett sådant arbetssätt synliggör utformningen 

av socialarbetarnas psykosociala arbetsmiljö, vilket ökar deras känsla av sammanhang. 
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Har man en känsla av sammanhang upplevs arbetet som tillfredställande. Vi menar att 

KASAM i denna studie bidragit till att belysa att interaktionen i arbetsgruppen har en 

viktig betydelse för verksamheterna och således ger en känsla av sammanhang. Med ett 

sådant synsätt kommer de olika socialarbetarnas betydelse för arbetsgruppen och 

arbetsklimatet att hamna i fokus vilket bidrar till att gruppen blir mer sammansvetsad, 

en känsla av meningsfullhet skapas.  

 

6.2 Metoddiskussion 

En viktig del när det gäller datainsamlingen är intervjuguiden och att frågorna är i linje 

med studiens syfte och frågeställningar. Det visade sig att våra teman i intervjuguiden 

behövde ges en annan ordning. Detta genomfördes direkt efter första intervjutillfället 

och innebar att de frågor som avsåg arbetsbelastning/stress placerades först och därefter 

de frågor som avsåg det andra temat, kommunikation. Vi beslutade att göra denna 

förändring då frågorna under temat ledarskap upplevdes vara för känsliga för att ställas i 

början av intervjun. Dessutom uteslöts en av frågorna på grund av att den upplevdes 

som upprepning. 

 

Enhetscheferna valde själva ut de informanter som var lämpliga att ingå i studien. Kan 

det finnas en risk att cheferna medvetet valt någon på grund av att hen var positiv eller 

negativ till studiens ämne? Kan det vara så att chefens position gjorde att informanterna 

hade svårighet att tacka nej till att medverka? Skulle resultatet blivit annorlunda om vi 

valt ut intervjupersonerna på egen hand? Valet att låta cheferna namnge personer som 

var lämpliga att intervjua berodde på att detta var mest tidseffektivt. Intervjuerna varade 

mellan 16 och 45 minuter, varav merparten tog ca 35 minuter. Att en intervju endast tog 

16 minuter kan bero på att intervjupersonen inte svarat utförligt på någon av våra frågor 

samt att vi inte ställde adekvata följdfrågor på grund av att vi saknar erforderlig 

erfarenhet. En annan orsak till att denna intervju blev kortare än övriga kan vara att 

vissa frågor upplevdes som ja och nej frågor. Efter intervjuerna diskuterade betydelsen 

av vår medverkan i intervjusituationen och om vi kan ha påverkat informanterna. Vi 

försökte under intervjuerna att vara objektiva, men trots detta kan vi inte utesluta att vi 

haft en viss påverkan på informanternas svar. 

 

De båda grupperna av informanter, dvs. chefer och socialarbetare, hade en samsyn 

gällande frågorna, vilket var förvånande. Vi diskuterade om resultatet hade sett 
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annorlunda ut om olika frågor ställts till de olika grupperna. Vi hade initialt antagit att 

cheferna skulle vara mindre benägna att fokusera på problematiken kring den 

psykosociala arbetsmiljön hos socialarbetarna, samtidigt som socialarbetarna skulle vara 

mer detaljerande än cheferna gällande sin egna psykosociala arbetsmiljö. 

Avgörande för valet att studera socialarbetares psykosociala arbetsmiljö på HVB-hem 

för ensamkommande flyktingbarn var att det saknades studier på området. Denna 

yrkesgrupp växer snabbt på grund av att fler HVB-hem tillkommer i snabb takt. 

Samtidigt arbetar socialarbetarna med en utsatt grupp av barn och ungdomar som skall 

integreras i det svenska samhället. Det är av yttersta vikt att starten i Sverige blir 

tillfredställande för dessa barn och ungdomar. Resultaten hade kunnat bli annorlunda 

om fler eller andra HVB-hem i Sverige hade varit representerade i studien. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Många nya HVB-hem har tillkommit på grund av en ökad ström av ensamkommande 

flyktingbarn. Vår studie visar att det är viktigt att det finns bred kompetens i dessa 

verksamheter, något som kan bli problematiskt i framtiden. Det kan redan i dag finnas 

HVB-hem runt om i landet som saknar sådan kompetens. Vi anser därför att en större 

kartläggning bör göras över vilken kompetens som finns i dessa verksamheter. Det 

behövs även fler studier kring socialarbetarnas psykosociala arbetsmiljö i ett bredare 

perspektiv. 
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Bilaga 1 
                                           

Hej! 

Vi är två studenter som studerar på Högskolan i Gävle, vi läser på 

Socionomprogrammet. Nu är det dags att skriva vårt examensarbete i Socialt arbete. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka den psykosociala arbetsmiljön för socialarbetare 

som arbetar på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.  Detta kommer vi att 

undersöka ur en socialarbetare och ett ledarskaps perspektiv. 

 

Du som medverkar i våra intervjuer kommer att vara anonym du har möjlighet att 

avbryta din medverkan när som helst. Vi önskar att få spela in våra intervjuer för att det 

blir lättare för oss att få med all information från intervjusituationerna. Detta material 

kommer vi endast att använda i vårt arbete. 

 

När vårt examensarbete är klart kommer det att publiceras på internet. Vill du läsa 

examensarbetet kan vi informera om var det finns att ladda ner. 

 

För oss är det mycket viktigt att få ta del av era upplevelser och erfarenheter kring den 

psykosociala arbetsmiljön. Vi är mycket tacksamma om du låter oss intervjua just dig. 

Om du har några funderingar eller frågor tveka inte utan hör av dig till oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Ann-Louise Myrgren, mobil nr: xxxxxxxxx 

Epost: 

 

Malin Skoglund, mobil nr: xxxxxxxx 

Epost:  

 

Handledare: Tomas Boman,  

telefon nr: xxx-xxxxxx 

Epost:  
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Bilaga 2  
Intervjuguide 
   

Teman  Intervjufrågor  

Ledarskap  Hur upplever du att ett "gott" 

ledarskap ser ut? 

 Finns det något som du skulle vilja 

förändra på din arbetsplats? - är 

det möjligt för dig att påverka 

förändringar?  

 Får du det stöd du behöver av din 

chef? I så fall hur?  

 Vad anser du att ledningen har för 

betydelse/inverkan på 

arbetsmiljön?  

 Hur arbetar ni för att motverka 

ogynnsamma förhållanden i 

arbetsmiljön? - finns de några 

metoder eller arbetssätt som ni 

använder er av?  

Arbetsbelastning/stress  Hur ser en vanlig arbetsdag ut för 

dig? - kan du påverka 

omfattningen av arbetsuppgifterna 

– i så fall hur? * Beskriv vad 

arbetsmiljö betyder för dig? - god 

respektive negativ? 

 Tycker du att det är något som 

fattas i er psykosociala arbetsmiljö 

på din arbetsplats? - iså fall 

beskriv vad?  

 Upplever du att du kan påverka 

ditt arbete? Beskriv i så fall hur/på 

vilket sätt? 

 Hur ser du på stress i förhållande 

till ditt arbete?  

Kommunikation  Hur upplever du kommunikationen 

på din arbetsplats? 

 Upplever du att dina åsikter 

framkommer/lyssnas till? I så fall, 

på vilket sätt? 

 Hur lyfter/diskuterar ni om 

arbetsmiljön i gruppen? Vad 

brukar ni diskutera om då? 

 Upplever du att du får information 

om företaget/organisationen i 

stort? Exempelvis 

förändringar/ekonomi. Beskriv 
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hur? 

 


