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Sammanfattning 

 

Forskning visar på att personer som jobbar med människor, som lärare och personal inom 

vård och omsorg har större risk att drabbas av ohälsa. Ensamkommande flyktingbarn är en 

grupp som har ett behov av att få ett socialt stöd i det nya landet de kommer till. 

Personalgruppen som möter ungdomarna dagligen behöver själva kunna uppleva en trygghet 

och lugn samt välbefinnande i deras mående för att på bästa sätt kunna möta barnen i deras 

situation. Denna kvalitativa studie har därför undersökt hälsofrämjande åtgärder för 

personalgrupper för HVB-boenden för ensamkommande flyktingbarn. För att undersöka detta 

har fyra semistrukturerade intervjuer gjorts, i två olika kommuner i Jämtlands län. De teorier 

som använts för att analysera svaren är KASAM och Krav-och kontrollmetoden. Resultatet 

visar på att de hälsofrämjande åtgärder som fanns hos de kommuner som undersöktes var 

väldigt lika. Tre områden som Hamama (2012) tog upp som betydande för personalens 

mående på en arbetsplats; fysiska, psykologiska- och sociala områden, alla områden nämndes 

av personalen från samtliga boenden. En närvarande enhetschef som är lyhörd samt ger 

feedback var en hälsofrämjande åtgärd inom området socialt stöd som samtliga verksamheter 

såg vara betydande för personalen.  
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1. Inledning och problemformulering 

Ekberg (2014) nämner att personer som jobbar med människor som till exempel lärare och 

personal inom vård och omsorg har större risk att drabbas av ohälsa. Ekberg (2014) lyfter en 

rad skäl till att förebygga ohälsa inom arbetslivet och tar upp några betydande faktorer att 

jobba med inom arbetsplatser, som till exempel betydelsen av att skapa goda förutsättningar 

för en hälsosam utveckling av verksamheten, betydelsen av ett inkluderande arbetsliv, 

behovet av trygghet vid förändringar i arbetsuppgifter samt vikten av organisationen av 

arbetet.  Hultberg (2007) tar upp att en i en god arbetsmiljö bör det finnas rimliga krav, 

egenkontroll och socialt stöd likaså att få erkännande av det arbetet personen har utfört. I en 

god arbetsmiljö bör det också finnas en känsla av meningsfullhet, hanterbarhet samt 

begriplighet (ibid.). 

 

Vad innebär då hälsa? Ett synsätt inom humanismen är den holistiska synen där hälsa är att 

utifrån sin egen förmåga och rimliga förutsättningar ges en möjlighet att förverkliga det som 

är viktigt för personen (Glemne, 2008). Förespråkarna för den holistiska synen beskriver hälsa 

som att ha en förmåga att åstadkomma det som är högst prioriterat i ens liv. En känsla av 

välbefinnande och en förmåga till handling är tillsammans en beskrivning av god hälsa (ibid.). 

När begreppet ohälsa benämns inom arbetslivet är det oftast begreppet psykisk ohälsa som 

lyfts (Vingård, 2015). Psykisk ohälsa har ingen direkt definition, för var gränsen går mellan 

vardagens påfrestningar och psykisk sjukdomstillstånd är ofta flytande (ibid.). Ett begrepp 

som flitigt används internationellt är Common mental disorders (CMD) och omfattar 

diagnoser som depression, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, specifika fobier, 

tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom (Vingård, 2015). 

FN: s flyktingkommissariat UNHCR (2015) rapporterar i "World at War” att det under 2014 

var 19,5 miljoner flyktingar av 38,2 miljoner som var interna flyktingar i sina hemländer och 

1,8 miljoner människor var asylsökande. Totalt var det ca 60 miljoner människor som var på 

flykt från krig, konflikter och förföljelse det året, detta är den högsta siffran någonsin och 

antalet fortsätter att öka dramatiskt (migrationsverket.se). I och med de senaste årens ökning 

av ensamkommande flyktingbarn har det skett en kraftig ökning av antalet HVB-hem i hela 

Sverige (www.migrationsverket.se). Under 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn asyl i 

Sverige, vilket innebar en ökning med 7000 personer jämfört med 2014 (ibid.).  

Detta påverkade Sverige och dess kommuner runt om i landet. 



 
 

2 

Under 2015 öppnades nya boende varje vecka och verksamheten med ensamkommande 

flyktingbarn växte otroligt snabbt. Ascher (2009) tar upp behovet av trygga och kärleksfulla 

vuxna i det nya landet som det ensamkommande flyktingbarnet kommer till, hjälp till ett nytt 

socialt nätverk, tillgång till en bra skola och bostad. Boendet är inte bara ett hem för dessa 

ungdomar utan en arbetsplats för personal som möter många utmaningar under ett arbetspass. 

Då hälsa är en färskvara är det av vikt att undersöka och analysera hur en god hälsa bibehålls 

inom en personalgrupp som jobbar med ensamkommande flyktingbarn. De ensamkommande 

flyktingbarnen saknar närvarande familj och anhöriga och behöver nära relationer och trygga 

sammanhang för att på ett framgångsrikt sätt kunna anpassa sig till ett nytt lands kultur och 

normer (Ascher, 2009). Dessutom är det vanligt att dessa ungdomar bär på traumatiska 

upplevelser av krig, utsatthet och övergrepp. Arbetsgruppen behöver därför ha en god 

beredskap och hälsa för att kunna hantera och stötta ungdomarna i den process de går igenom 

(ibid.). Även den roll och de ansvar som personalen har inom HVB för ensamkommande 

flyktingbarn är i ständig förändring på grund av de samhälleliga och politiska förändringarna 

vilket kan skapa en otrygghet inom arbetsgruppen (Lloyd, King & Chenoweth, 2002). En 

flexibilitet krävs av personalen för att kunna anpassa sig till nuläget och använda sig av de 

resurser som verksamheten blir tilldelad och samtidigt kunna förmedla en trygghet och lugn 

till ungdomarna på boendena. Därför är det av betydelse att undersöka verksamheternas 

hälsofrämjande åtgärder för personalgrupper som jobbar på HVB för ensamkommande 

flyktingbarn. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats att undersöka vikten av hälsofrämjande åtgärder för personal vid 

HVB för ensamkommande flyktingbarn samt hur personalen upplever att åtgärderna efterföljs 

samt praktiseras. 

 

 Vilka hälsofrämjande åtgärder för personal vid HVB för ensamkommande 

flyktingbarn används?  

 I vilken utsträckning efterföljs och praktiseras dessa åtgärder inom verksamheten? 
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2.1 Begreppsförklaring 

2.1.1 Hälsa 

Enligt världshälsoorganisationens (WHO:s), definition från 1946 är hälsa “ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och 

funktionsnedsättning” (www.who.int). Den Nationella Folkhälsokommittén anger olika 

faktorer som kan påverka ens hälsa såsom stress, arbetsbelastning, arbetssituation, socialt 

stöd, sociala nätverk, självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp och till 

sist en framtidstro. Synonymer till hälsa är hälsotillstånd, friskhet, sundhet, kroppsligt 

välbefinnande, styrka, kondition, kraft, livskraft (Thomsson & Menckel, 1997). I denna studie 

kommer hälsa på en arbetsplats ses genom en holistisk ansats som omfattar fysiska, sociala, 

personliga samt utvecklingen av organisatoriskt stöd. 

 

2.1.2 Hälsofrämjande åtgärder 

Angelöw (2002) lyfter tre delar till att beskriva den svenska definitionen av hälsofrämjande 

åtgärder på arbetsplatsen. Första delen inkluderar alla insatser individer gör i sitt arbete i alla 

sammanhang och som syftar till att öka individens välmående och hälsa, exempelvis på en 

insats kan vara handledning (ibid.). Andra delen till att beskriva hälsofrämjande på 

arbetsplatsen är delar som har att göra med grunden till ohälsa men som sätter fokuset på 

möjligheter till god hälsa. Den tredje delen syftar till att möjliggöra för arbetande människor 

att utveckla ett välmående och goda hälsorelaterade beteenden (Angelöw, 2002).  

Thomsson och Menckel (1997) beskriver begreppet ”hälsofrämjande arbetsplats” utifrån två 

definitioner: att förebygga och att främja. Att förebygga fokuserar på att avvärja och skydda 

medan främja lägger vikten på att erbjuda och möjliggöra. Att arbetsplatsen jobbar för att 

främja innebär att verka för ett engagemang i arbetet, stärka den upplevda kvaliteten i arbetet, 

att möjliggöra ett emotionellt välbefinnande och erbjuda arbetstagaren en stödjande social 

miljö (ibid.).  När en arbetsplats jobbar med ett mer hälsofrämjande fokus så innebär det att i 

alla sammanhang verka för att öka hälsan och välbefinnandet (Thomsson & Menckel, 1997). I 

begreppet hälsofrämjande åtgärder på en arbetsplats innefattas ett socialt stödjande 

arbetsklimat, medbestämmande grupper, flexibla arbetstider samt fysiska åtgärder som 

exempelvis ljus, ljud, möbler, lokalens utformning etc. (ibid.). 
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2.1.3 Hem för vård eller boende (HVB) 

Hem för vård eller boende (HVB) är en variant av en institution i Sverige och är en 

verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, fostran eller stöd 

(ivo.se). Verksamheten styrs enligt socialtjänstlagen och HVB kan rikta sig till barn, 

ungdomar, vuxna eller familjer som har någon sorts behov inom socialtjänstens 

ansvarsområde. Målgruppen ensamkommande flyktingbarn är ett exempel på ett 

ansvarsområde som socialtjänsten har (ibid.). HVB verksamheten ska se till den enskildes 

individuella behov samt förutsättningar och se till att personens vistelse upplevs som 

meningsfull (ibid.).  På varje HVB ska det finnas en föreståndare som ansvarar för att arbetet 

organiseras och att varje person som bor på boendet försäkras få boende, vård och behandling 

som uppfyller alla kraven. Personalen på boendet ska ha lämplig utbildning samt erfarenhet 

(ivo.se).  

 

2.1.4 Ensamkommande flyktingbarn 

Ensamkommande flyktingbarn är barn och ungdomar som flytt från sitt land utan föräldrar 

eller vårdnadshavare för att söka asyl i ett annat land. När ett barn kommer till Sverige så har 

Migrationsverket fått uppdraget att inleda en asylprocess och har 48 timmar på sig att finna ett 

HVB till någon kommun i Sverige (migrationsverket.se). Varje kommun har ansvar för 

mottagandet av en viss procent antal ensamkommande flyktingbarn till sin kommun och det 

gäller både asylsökande barn och ungdomar samt barn eller ungdomar under 18 år som fått 

uppehållstillstånd. Varje kommun får en viss statlig ersättning för varje ensamkommande och 

dem pengarna används till exempelvis för skola, vård och boende. Varje barn får även tilldelat 

sig en gode man som går in som både vårdnadshavare och förmyndare till barnet, som innebär 

att den gode mannen har ansvaret i alla frågor som rör barnets angelägenheter, både 

personliga som ekonomiska och likaså rättsliga (migrationsverket). Men lika viktigt är det att 

gode mannen får en god kontakt med sitt barn och stödja barnet under asylprocessens gång 

(Thommessen, Corcoran & Todd 2015).  

 

2.2 Avgränsning  

Denna studie har valt att avgränsa sig mot personal på HVB för ensamkommande 

flyktingbarn och se till deras upplevelse kring hälsofrämjande åtgärder i deras verksamhet. 

Har medvetet valt att inte ta med barnets, gode man såväl chefens perspektiv för att kunna 

fokusera på personalens upplevelse av detta. Studien är inte på något vis heltäckande, utan 



 
 

5 

den visar endast på en del av allt som tidigare forskats inom arbetsliv samt hälsoaspekter ur 

arbetstagarens perspektiv. 

 

2.3 Förförståelse 

Jag har jobbat inom verksamheten ensamkommande flyktingbarn under tre års tid, detta gör 

att jag har en viss förförståelse med mig när jag skriver denna studie. Detta har jag varit 

medveten om när jag intervjuat samt analyserat materialet, för att inte ta in mina värderingar 

eller tankar kring mina erfarenheter inom denna verksamhet. 

 

3. Forskningsområdet och kunskapsläget  

I kapitlet nedan redovisas en översikt av tillgänglig forskning och det aktuella kunskapsläget. 

 

3.1 Stress och utbrändhet 

Då det gäller hälsa på arbetsplatsen ser forskningen både till psykisk samt fysisk hälsa. Lloyd, 

King och Chenoweth (2002) tar upp bristen på systematiska forskningsresultat gällande stress 

och utbrändhet för gruppen sociala arbetstagare. Politiken och samhället har en direkt 

påverkan på socialarbetarens roll, exempelvis ekonomiska neddragningar medföljer 

förändring på vilket sätt socialarbetaren kan utföra sina uppgifter för exempelvis tiden och 

resurser har omfördelats och samtidigt så är förväntningarna densamma från arbetsgivaren, 

detta kan medföra stress och i nästa steg leda till utbrändhet inom socialt arbete.  

 

Lloyd, King och Chenoweth (2002) belyser organisationsstrukturens och arbetsplatsklimatets 

påverkan där en ständigt föränderlig organisation medför att arbetstagaren ständigt skall 

hantera nya och ibland otydliga mål, komplexa arbetsmetoder och förändrade roller. Detta 

leder till osäkerhet och stress. Stressen kan då mynna ut i sänkt självkänsla, missnöje, låg 

motivation och en vilja att lämna jobbet (Lloyd, King & Chenoweth, 2002). Angelöw (2002) 

diskuterar även kring fysiologiska obekväm arbetstid under en längre tid att det kan öka risken 

till att kroppen blir överbelastad. Angelöw (2002) berättar att anledningen till att vissa vill 

jobba långa pass kan vara för att personen vill få längre fritid, om anställningsformen är långa 

pass bör personen inte jobba längre än tre dagar i rad. Om inte förebyggande och 

hälsofrämjande åtgärder finns kan den anställde till slut drabbas av utmattningssymptom, 

nedstämdhet eller annan psykisk ohälsa.   
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3.2 Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen  

Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser har setts vara en viktig del under en lång tid, Cohen 

(1985) belyste 1985 att hälsofrämjande åtgärder samt förebyggande åtgärder ger inte bara 

minskande av sjukskrivningar utan genererar också ökad livslängd, produktivitet samt en 

förbättrad förmåga att kunna hantera livets olika prövningar. 

Hamama (2012) har tagit upp tre olika områden som har stor betydelse för personalens 

mående på arbetsplatsen. Inom de fysiska, psykologiska- och sociala områdena finns det 

hälsofrämjande aspekter som är viktiga att uppmärksamma. Fysiska faktorer som ljus, ljud, 

temperatur samt utformningen av arbetsplatsen är hälsofrämjande åtgärder där det finns ett 

tydligt samband mellan utbrändhet och dåliga fysiska förhållanden på arbetsplatsen (ibid.). 

Hamama (2012) skriver om de kognitiva arbetsförhållandena som belyser de psykologiska 

aspekternas påverkan på arbetssituationen. Exempel på hälsofrämjande åtgärder inom detta 

område är möjlighet till att kunna påverka sitt eget schema på arbetsplatsen, ett annat exempel 

är tydlighet om vad som förväntas av den roll personen blivit tilldelad. Ytterligare en 

psykologisk faktor som har en positiv verkan på personalens välmående och motivation är att 

arbetet upplevs meningsfullt och bidrar till en personlig utveckling (Hamama, 2012). Den 

tredje och sista faktorn är sociala faktorer, som professionell support, kollegor, chef och 

handledning. En studie som gjordes bland 218 israeliska socialarbetare belyste styrkan i att få 

stöd från kollegor som innebar nya insikter, uppmuntran och erkännande av det arbete 

personen gjorde (Hamama, 2012). 

Lloyd, King och Chenoweth (2002) trycker mycket på god support och stöd från chefen. Ett 

svagt socialt stöd från kollegor samt chef ger en avgörande påverkan på hälsan (Angelöw, 

2002). Angelöw (2002) redogör tre viktiga aspekter på varför socialt stöd har en stor betydelse 

för individen: första är att stödet kan leda till förbättrad hälsa och välbefinnande, andra är att 

sociala stödet kan minska stressnivån på flera plan och på så vis skapa indirekt förbättrad 

hälsa. Den sista aspekten är att socialt stöd kan ha funktionen som en buffert under märkbara 

stressituationer. En hälsofrämjande åtgärd är att chefen har ett gott informationsutbyte både 

uppåt och nedåt i hierarkin för att underlätta förståelsen i t.ex. huruvida arbetsvillkoren ska 

kunna uppnås inom organisationen (Lloyd, King & Chenoweth, 2002). Chefen bör även vara 

delaktig i arbetarens arbetsprocess med tillhandahållande av råd och lämpliga riktlinjer till 

underlag för arbetstagarens beslut relaterade till klienten (ibid.).  

Chefer samt arbetsledare som jobbar aktivt med utvecklingen av organisatoriska strategier för 

arbetsmiljön skapar en bättre arbetsplats (Kim & Stoner 2008). En annan hälsofrämjande 

åtgärd som är viktig att ta upp är huruvida organisationen behandlar personalens roll i 



 
 

7 

förändringar som kan uppstå i en organisation. Vikten av att vara tydlig mot personalen ifall 

rollerna förändras, och förmedla vad rollerna innebär och förväntningarna på vad den nya 

rollen ska uppnå (Lloyd, King & Chenoweth 2002).   

Kelloway och Day (2005) beskriver i enlighet med American Psychological Association:s 

definition hur en organisation bör arbeta för att skapa en psykisk frisk arbetsplats. För att 

uppnå en god psykisk hälsa bör enligt dem en organisation införliva hälsofrämjande 

aktiviteter där man erbjuder den anställde flexibla förmåner och arbetsvillkor, behandlar 

anställda rättvist samt erbjuder program för arbetstagarnas utveckling, hälsa, säkerhet samt 

stresshantering (ibid.). Angelöw (2002) lyfter också att skapa strategier för att utveckla en 

friskare arbetsplats och arbetstagarens grad av delaktighet, har en stor betydelse till 

utvecklandet av en friskare arbetsplats. Att få möjlighet att kunna påverka och ha kontroll 

över sin egen arbetssituation skapar ett bättre mående (Angelöw, 2002). Åtgärder som kan 

göras för att öka arbetstagarens inflytande och delaktighet är genom att genomföra olika 

former av demokratiska beslutsprocesser, stärka personalinflytande över hela verksamheten, 

målstyrning, medbestämmande grupper samt att möjliggöra ett större inflytande av 

arbetstagarens egna arbetstider (Angelöw, 2002).  

 

3.3 Ensamkommande flyktingbarn 

Individen blir erkänd flykting för att det är för farligt för personen att återvända hem och 

behöver då en fristad i ett annat land. Antalet flyktingar i Europa ökade med 51 procent under 

2015 jämfört med 2014 och de två länder som tog emot flest asylansökningar i Europa var 

Sverige och Tyskland. På grund av den stora tillströmningen av flyktingar så startades en 

debatt runt flyktingfrågan som var mycket uppmärksammad genom hela Europa 

(migrationsverket.se)  

Att vara på flykt är en livsförändring och ett trauma för en person vilket Marshall, Butler, 

Roche, Cumming och Taknint (2016) belyser då det ofta innefattar förlust av 

familjemedlemmar eller vänner, bevittnade eller upplevd känslomässig eller fysisk tortyr, 

våldtäkter, bombningar eller andra former av våld. Annan typ av trauma kan bero på 

hemlöshet, hunger, att leva i rädsla och aldrig känna sig i säkerhet (ibid.). Att vara en flykting 

och ingå i en asylprocess kan vara både direkt och indirekt en stressig och störande upplevelse 

och kan leda till självskadebeteende och i värsta fall självmord (Vijayakumar, 2016).  

Den grupp som Marshall, Butler, Roche, Cumming och Taknint (2016) lyfter som särskilt 

utsatt är unga flyktingar mellan 15-24 år eftersom de oftast reser själva och är en väldigt 

osynlig grupp men är betydligt fler än vad som statistik visar.  
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Ensamkommande flyktingbarn är en grupp som kan ha upplevt mycket trauma, vilket kan 

innebära att de lider av postraumatisk stresssyndrom (PTSD). Detta kan orsaka dålig sömn, 

flashbacks från resan till det nya landet samt ångest (ibid.). 

Ungdomarna berättar i studien som gjord av Thommessen, Corcoran, och Todd (2015) att 

deras sociala stöd är väldigt betydelsefull och det har framkommit i flera studier att socialt 

stöd bidrar till välbefinnande för flyktingungdomar och skulle det brista i socialt stöd så kan 

det leda till ökad psykisk problematik (ibid.). Ungdomarna har lämnat sin familj i hemlandet 

eller under flykten och har ofta förlorat familjemedlemmar vilket gör deras sociala stöd 

obefintligt när dem kommer till det nya landet (Thommessen, Corcoran & Todd, 2015). Det 

sociala stödet som ungdomarna får i sitt nya land och som ungdomarna sätter högt värde på är 

personal på boendet, gode män och vänskapen med andra ungdomar (Thommessen, Corcoran 

& Todd, 2015).  Nyckelfaktorer som leder till god psykisk hälsa är att ungdomen under det 

första åren får en känsla av sammanhang, möjliggöra vardagen meningsfull, hanterbarhet och 

begriplighet (Ekblad, 2016). Detta genom att komma till ett hållbart boende och ungdomar 

som kommer till familjehem eller hos släktingar i familjebaserad vård har en bättre grund till 

att inte komma in i depression jämfört med ungdomar som bor i gruppboende (Ekblad, 2016).  

Sverige är för närvarande det land som tar emot flest asylsökande barn och unga per capita i 

EU-land, och detta styrker hur personal som jobbar med ensamkommande flyktingbarn bör få 

stöd och hälsofrämjande åtgärder för att kunna ha möjlighet att möta dess olika problematiker 

i den vardagen som ensamkommande flyktingbarn kommer in i.  

Ekblad (2016) tar upp förebyggande åtgärder för att Sverige ska kunna möta 

ensamkommandes behov och hon tar även upp behovet av att utreda vikten av ett 

kunskapsstöd för personal på HVB för ensamkommande flyktingbarn.  

 

4. Teoretiska perspektiv 

Nedan kommer studien presentera dem två teorierna som har valts till denna studie. KASAM 

fokuserar på individens egna känsla av meningsfullhet och sedan har  krav- och 

kontrollmodellen byggt på KASAM:s teori och lagt till en till faktor som är omgivningen i 

samspel med individen och hur dem  påverkar varandra. Detta påvisar användbarheten och 

relevansen dessa två teorier har till denna studie. 
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4.1 KASAM – Känsla av sammanhang 

En teori som denna studie utgår ifrån är Aaron Antonovskys teori ”känslan av sammanhang”, 

som benämns som KASAM. Istället för att fokusera och lägga vikt på det medicinska och 

samhällsvetenskapliga sammanhang som att ”varför blir människor sjuka?” så utgick 

Antonovsky (2005) från ett salutogent perspektiv där fokus snarare ligger på ”hur kommer det 

sig att människor förblir friska, trots allt negativt alla människor utsätts för i och med 

tillvarons alla påfrestningar?” Enligt Antonovsky (2005) behöver människan lära sig att 

hantera sina liv i med- och motgångar och göra det bästa av tillvaron. Antonovsky menar att 

ingen person är 100 % frisk eller sjuk utan alla befinner sig hela tiden någonstans däremellan. 

KASAM-teorin är uppbyggd av tre delar: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. När 

Antonovsky (2005) beskriver begriplighet så beskriver han det som en förnuftsmässig känsla 

av begriplighet och struktur samt att det går att förutse det som händer i världen, både inom 

och utanför individen. Hanterbarhet fokuserar på att ha tillgång till olika resurser för olika 

händelser och de krav man möter i livet. Med meningsfullhet i livet avses upplevelsen och 

känslan av att de utmaningar man möter är värda att ta sig an och betyder något för en 

känslomässigt (ibid.). Antonovsky (2005) anser att det går att mäta graden av KASAM och att 

en person med starkt KASAM-värde kan anta utmaningar i livet bättre än personer som har ett 

svagt KASAM-värde. När ett problem verkar omöjligt att lösa så har personer med ett starkt 

KASAM-värde bättre möjlighet att acceptera det som en del av sin individ vilket gör det 

mindre smärtsamt a att leva med. 

Alla delar i KASAM behövs men den delen som är mest central i teorin är meningsfullhet, 

vilket medför att personen är motiverad och ser en mening i att lösa situationen. Det gör det 

lättare för personen att hitta resurser till de utmaningar som personen ställs inför (Antonovsky, 

2005). Antonovsky (2005) använder sig av ett frågeformulär för att se till individens 

KASAM-värde och utifrån svaren från frågeformuläret så visas vilket KASAM-värde 

individen har. I denna studie användes inte formuläret, utan studien använde KASAM-teorin 

som ett förhållningssätt till respondenternas svar. Teorin har använts för att analysera 

resultatet för att se vilken betydelse det har hos den anställde i deras arbete när det kommer till 

meningsfullhet, hanterbarhet samt begriplighet. 

  



 
 

10 

4.2 Krav- och kontrollmodellen 

Denna teoretiska modell används för att kartlägga psykosocial arbetsmiljö som innefattar 

relationen mellan yttre psykiska krav och möjligheter till beslutsutrymme samt socialt stöd 

som individen får i sin miljö som exempelvis från sina kollegor samt chef (Theorell, 2003). 

Dessa tre dimensioner är tänkta som arbetsmiljöfaktorer som är möjliga att påverkas samt 

förbättras med hjälp av arbetsorganisatoriska åtgärder. Karasek och Theorell (1990) har tagit 

fram modellen utifrån tre dimensioner för att försöka förklara hur den anställde upplever sin 

arbetssituation med avseende på dimensioner såsom stress, hälsa och produktivitet. Modellen 

vill belysa samspelet mellan individen samt omgivningen, för Karasek och Theorell (1990) 

vill inte bara fokusera på den anställde och dess symptom.  

Författarna menar att desto mer påfrestningen ökar i och med arbetsrelaterad stress så har det 

en negativ effekt på individens motivation, ens lärande såväl som organisationens utveckling 

samt produktivitet.  

 

Modellen kan användas för att se vilken verkan kravnivån respektive kontrollnivå 

arbetstagaren har. Kontroll menar Karasek och Theorell (1990) hur mycket kan individen 

själv påverka och hantera i sin arbetsplats, hur mycket utrymme individen har för att lösa sina 

uppgifter. Och när författarna använder ordet krav så innefattar det psykiska krav arbetet 

lägger på individen, dem uppgifterna som arbetet ger individen måste vara rimliga i 

förhållanden till mängden arbetstagare samt kompetensen som finns i gruppen (Karasek och 

Theorell, 1990). I kombination med hög kontroll kan höga krav vara motiverande för nytt 

lärande och nya strategier medan en kombination med höga krav och låg kontroll istället kan 

resultera i långvarig psykisk påfrestning och förhöjd risk för sjukdomar (Karasek & Theorell, 

1990). Det läggs ett fokus på fyra situationer till denna modell som är följande: avspända, 

spända, passiva och aktiva. Avspänd situation innebär ett högt värde i kontroll, med andra ord 

stort beslutsutrymme. Spänd situation innebär ett högt värde i krav samt litet beslutsutrymme 

och passiva innebär att personen har litet beslutsutrymme och samtidigt låga krav. Den sista 

arbetssituationen är aktiv och handlar om att individen har höga krav men samtidigt högt 

beslutsutrymme. Detta innebär att dessa individer har bra möjligheter till att själva kunna 

bestämma hur dessa krav ska klaras av (Theorell, 2003).  

Theorell (2003) belyser det aktiva som en god situation fastän kraven är höga på grund av att 

individen har möjlighet till kontroll över sin situation samt möjlighet att påverka sin 

utveckling till kunskap. Jämförs det med om arbetstagaren är i den spända situationen och inte 

har någon chans till att påverka eller bli hörd i en situation, som också innefattar höga krav på 
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individen, kan det öka risken för sjukdom. Beslutsutrymmet på en arbetsplats kan arbetas fram 

på många olika sätt, och kravnivån på en arbetsplats ser olika ut. Arbetsuppgifternas mängd 

behöver kunna utföras under den tid som är avsatt, samt med den mängden arbetstagare som 

valts ut och med den kompetens som finns i gruppen (Theorell, 2003). Den tredje 

dimensionen är det sociala stöd en person har, såsom chefen och kollegor, vilket har en 

påverkan för arbetstagarens välmående.  

Modellen tar upp två situationer; ideal-arbetet och iso-spända situationen. Ideal-arbetet 

innebär att arbetstagaren får ett bra stöd medan iso-spända situationen innebär ett icke bra stöd 

vilket ökar risken för sjukdom kraftig (Theorell, 2003).  

 

5. Metod 

I detta avsnitt redogörs studiens metodologiska tillvägagångssätt och design och urval. Även 

trovärdighet och tillförlitlighet, analysmetod samt etiska överväganden kommer presenteras.  

 

5.1 Kvalitativ metod  

Kvalitativ ansats är en induktiv forskningsstrategi vilket innebär att de teoretiska slutsatser 

utformas utifrån kvalitativa data, vikten läggs vid hur människor uppfattar eller tolkar sin 

sociala verklighet (Bryman, 2011).  

Bryman (2011) beskriver fyra hörnstenar för motivering till att använda sig av en kvalitativ 

metod i en studie, “Naturalism”, “Emotionalism”, “Etnometodologi” och “Postmodernism”. 

 “Naturalism” önskar se samband till människors upplevelser i liknande situationer som ägt 

rum. Den andra hörnstenen fokuserar kring det subjektiva hos människan, där intervjuaren vill 

nå inre övertygelser samt komma till ett djupare plan med frågorna som ställts och denna 

benämns “Emotionalism”. “Etnometodologi” vill visa på att genom interaktion med andra 

genom tal och handling så skapas det till vår verklighet. Och till sist den fjärde hörnstenen 

som är “Postmodernism” om ett öppet synsätt om hur verkligheten blir till, och vill nå olika 

metoder för att komma framåt (ibid.). I denna studie var dessa hörnstenar en utgångspunkt i 

det intervjuer som författaren gjorde, studien önskade förstå deltagarnas upplevelser, få ett 

öppet synsätt kring omständigheterna, förstå dess bakgrund och nå ett djup hos deltagarna.  

 

I en kvalitativ metod används ofta en hermeneutisk tolkning vilket denna studie kommer 

använda sig av. Det är viktigt att som forskare vara medveten om detta och sträva efter att 

förutsättningslöst sätta sig in i texten för att förstå de intervjuades situation och kontext för att 
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få en giltig och en gemensam förståelse av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Den kritik 

som finns mot hermeneutistisk tolkningsmetod är att den påverkas av tolkarens värderingar, 

förståelse samt den kontext författaren befinner sig i (Bryman, 2011). Det är något denna 

studie har i beaktning vid uttolkningen av det insamlade materialet. 

I en kvalitativ metod är det deltagarnas perspektiv som är utgångspunkten i undersökningen, 

vad deltagaren tycker är betydelsefullt samt intressant att lyfta i temat eller frågeställningen 

(Bryman, 2011).  

I denna studie kommer en kvalitativ metod att användas då syftet är att få en mer fördjupad 

förståelse av personalens syn på hälsofrämjande åtgärder på boende för ensamkommande 

flyktingbarn.  

 

5.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

I en kvalitativ metod kan semistrukturerade intervjuer användas vilket denna studie använder 

sig av. Intervjuaren använder sig då av en intervjuguide (se bilaga 3) över specifika teman 

eller frågeställningar som tas med i intervjun, samtidigt som personen som intervjuas har en 

frihet att utforma svaren med sina egna ord och tankar. Ordningsföljden på frågorna kan 

variera samt att frågor kan ställas som inte ingår i intervjuguiden, eller om följdfrågor behövs 

på det som intervjupersonen berättar (Bryman, 2011). I och med valet av denna form av 

intervjuguide öppnar det upp för en flexibilitet utifrån den struktur som byggts upp med 

studiens valda teman och frågeställningar. Med hjälp av flexibla följdfrågor kunde studien gå 

djupare i en frågeställning vilket gjorde att eventuella missförstånd uteslöts. Bryman (2011) 

menar dock att flexibiliteten bör vara inom ramen av de teman och frågeställningar som finns 

i intervjuguiden, exempelvis att reda ut oklarheter, följa upp ett svar eller ändra ordningsföljd 

på frågorna. I och med studiens tydliga fokusområde och att studien gjorde undersökningen i 

två kommuner så användes samma intervjuguide som innehöll samma tema och 

frågeställningar för båda kommunerna. Fyra personer från personalen intervjuades, två 

personer i vardera kommun, ett boende i Strömsunds kommun och två olika boenden i Åre 

kommun.    

 

5.2 Litteratur- och materialsökning  

Sökningen av underlagslitteratur och artiklar har gjorts i databasen Proquest Social Science 

som baseras på sju olika databaser. Till en början var det svårt att veta vilka ord som skulle 

användas för att få bra sökresultat. För att få försöka få ner antalet samt mer konkreta 

sökningar så använde författaren sig av avancerad sökning i databasen. Det sökord som 
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användes mest i sökningarna var: health, health promotion, refugees, youth, workplace, work. 

Ett exempel på vikten av att skriva rätt ord och tecken i sökmotorn var när författaren sökte 

artiklar relaterade till health promotion. Då orden skrevs var för sig erhölls ett stort antal 

resultat men då sökningen gjordes med orden inom parentes, (health promotion), genererades 

endast resultat med orden i den angivna ordföljden. Detta gav resultat med en mer direkt 

koppling till studiens frågeställning.    

Författaren tittade även igenom olika C-uppsatser som berörde samma ämne som denna studie 

har undersökt för att få tips på relevant litteratur genom att gå igenom deras referenslistor. 

Sökte då med sökorden: hälsofrämjande på arbetsplatsen, KASAM, hälsa, ensamkommande 

flyktingbarn  

 

5.3 Urval 

Populationen för denna studie är anställda inom HVB boende för ensamkommande 

flyktingbarn. Studien har valt ut fyra personer som är personal på HVB boende för 

ensamkommande flyktingbarn.  I Åre kommun är det två personer från två olika boenden och 

från Strömsunds kommun är det två personer från ett och samma boende. Två personer kom 

författaren i kontakt med i och med den bakgrund som författaren har som anställd inom 

verksamheten ensamkommande flyktingbarn i Åre kommun. Anledningen till att det valdes 

två kommuner var för att få en bredare bild av hälsofrämjande åtgärder inom verksamheten 

ensamkommande flyktingbarn. Studien valde kommuner av lika storlek eftersom de ur många 

aspekter har liknande förutsättningar. Studien har bedömt att Åre kommun samt Strömsund 

kommun har liknande förutsättningar sett till deras folkmängd. Författaren kontaktade 

enhetschefen inom ensamkommande flyktingbarn i Strömsunds kommun via telefon och 

skickade även ett informationsbrev till enhetschefen. Respondenterna som författaren 

intervjuade i Strömsunds kommun valde enhetschefen ut, två personer blev intervjuade inom 

verksamheten ensamkommande flyktingbarn i Strömsunds kommun.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter hur många respondenter det bör vara i en kvalitativ studie, 

dem tar upp om antalet blir för lite är det svårare att generalisera och blir antalet för stort blir 

det svårare att hinna djup dyka och analysera materialet. I denna studie är författaren själv och 

tidsbegränsningen gör att valet blir färre intervjuer så att det finns tid för att förbereda och 

analysera materialet.  
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Författaren är medveten om att studien inte har tillräckligt material till att göra en generell 

bedömning men med av den information som har kommit in till studien via respondenterna 

kommer fokus att bli på att se till respondenternas sociala verklighet och koppla detta till 

tidigare forskning samt kunskapsläget.  

Kvale och Brinkmann (2009) säger också att många studier skulle vunnit på att ha färre 

intervjuer, för att få mer tid till att förberedda samt analysera intervjuerna.  

Utifrån den kvalitativa metoden blir det ett målstyrt urval som innebär att det är genom ett 

strategiskt tillvägagångssätt där studien riktar in sig mot respondenter som är relevanta för 

studiens syfte och överensstämmer med författarens forskningsfråga. För att komma i kontakt 

med personerna som ska intervjuas använde studien sig av ett så kallat snöbollsurval.   

Detta innebär kontakt med en person eller grupp som är relevant för studien vilket i sin tur 

leder vidare till nya kontakter med personer som också skulle kunna vara relevanta för studien 

(Bryman, 2011). 

 

5.4 Analysmetod 

Inom kvalitativ analys är analysen en process som är ett återkommande samspel mellan 

insamlingen och analys av data. Tematisk analys är ett bra tillvägagångssätt för studien att 

analysera det empiriska materialet och som studien har valt att använda sig av. Bryman (2011) 

beskriver tematisk analys som det vanligaste angreppssättet till att analysera kvalitativ data. 

Möjlighet att kategorisera utifrån teman i studiens insamling av data genom att se till likheter 

eller skillnader, om det är något tema som återkommer gång på gång och avsaknad data. 

Tolkningen av materialet kommer ske genom en Hermeneutisk ansats där Bryman (2011) 

menar på att se materialet genom tolkarens förförståelse och fördomar vilket kan påverka 

tolkningen till det insamlande material som studien fått in. Efter att samtliga intervjuer har 

transkriberats har studien tagit fram tre teman som är följande: verksamhet, hälsofrämjande på 

arbetsplatsen och delaktighet. I de citat som ges i studiens analys så har författaren sett av vikt 

att inte ändra något i uttalandet och har därför inte korrigerat felsägningar. Materialet har 

därefter analyserats med hjälp av forskning och annan litteratur för att tolka det insamlade 

materialet.  

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att författaren mäter det som denna studie avser att mäta och reliabilitet 

handlar om tillförlitligheten i en mätning samt till mätinstrumenten, men också om resultatet 
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skulle bli detsamma om undersökningen upprepas (Bryman, 2011). När Bryman (2011) tar 

upp dessa två begrepp reliabilitet och validitet inom kvalitativ metodik använder författaren 

istället orden äkthet och tillförlitlighet. För att öka den utförda studiens tillförlitlighet 

sammanfattade intervjuaren och respondenterna i slutet av intervjun vad vi hade pratat om för 

att säkerställa att intervjuaren hade uppfattat respondenternas sociala verklighet på rätt sätt.  

Författaren har försökt att vara observant och självkritisk i sin roll som intervjuare för att 

därigenom kunna behålla ett så objektivt förhållningssätt som möjligt och därigenom undvika 

att resultat och slutsatser påverkas av författarens subjektiva värderingar och förutfattade 

meningar.  

 

Studiens resultat och slutsatser har granskats av två utomstående personer för att minska 

risken att författaren låtit personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverka 

utförandet av undersökningen och dess slutsatser. För att säkerställa äktheten i studien har 

författaren alltid haft i beaktning att fokus ska vara att ta fram respondenternas åsikter och 

sociala verklighet och att författarens värderingar samt syn på just den sociala verkligheten 

måste ses förbi. Det som framkommit i resultaten kommer vara användbart inom socialt 

arbete då studien belyser betydelsefulla hälsofrämjande åtgärder som lyfter personalens 

motivation och mående i sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn. Undersökningen har 

också lett till att respondenterna har fått ett bättre perspektiv på hur andra personer i samma 

miljö upplever saker och ting.  

Det som inte studien har uppnått i det Bryman (2011) tar upp om äkthet är att studien inte 

kunnat belysa i större utsträckning just för att materialet är begränsat på endast två kommuner 

och behöver vara fler representanter för att kunna generalisera. I de intervjuer som gjordes var 

det av vikt att intervjuaren höll en hög kvalité på de intervjufrågor som ställdes och att det 

fanns en tydlig koppling till syfte samt frågeställning i studien, för att hålla den goda 

kvaliteten i intervjuerna så gjordes en välarbetad intervjuguide som hjälpte intervjuaren att 

hålla fokus till studiens syfte och på så sätt ökade det studiens äkthet.  

 

5.6 Etiska övervägande 

Det finns vissa etiska överväganden som är viktiga att ta hänsyn till och beakta när materialet 

samlades in till studien. Bryman (2011) tar upp fyra viktiga etiska principer som ska tas 

hänsyn till vid genomförandet av insamling av material informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Författaren har därför informerat deltagarna både 

skriftligt samt muntligt om studiens syfte, varit tydlig med att deltagarna är med på frivillig 
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grund och att de när som helst kan avsluta sitt deltagande. Respondenten fick inför intervjun 

ett informationsbrev som personen fick läsa igenom innan han/hon lämnade sitt samtycke till 

deltagandet. Detta gjordes för att inga missförstånd skulle uppstå om vad materialet skulle 

användas till och varför. I informationsbrevet delgavs deltagarna också att deras lämnade 

uppgifter skulle behandlas konfidentiellt samt att det material som samlas in endast skulle 

användas till studien.  

I samband med första kontakten med deltagarna och frågan om personen kan tänka sig att 

intervjuas så informerade författaren om att varje intervju kommer att spelas in. Detta i 

enlighet med Bryman (2011) rekommendationer för att respondenten ska känna sig trygg i sitt 

deltagande av studien. 

 

6. Resultat och analys 

I denna studie används analysmetoden tematisk analys som kommer presentera den 

information som respondenterna har delgivit. De teman som har tagits fram är: verksamhet, 

hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen och delaktighet. Varje tema kommer att presenteras 

utifrån intervjumaterialet och kommer i sin tur kopplas ihop till en analys med hjälp av 

tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. Denna studie använder KASAM och krav- 

och kontrollmodellen som teoretiska perspektiv. Samtliga namn som benämns i analysen är 

fiktiva. I studien benämns enhetscheferna vid epitetet “Enhetschef” för att det inte ska kunna 

kopplas till varifrån denna enhetschef kommer ifrån då det endast är två kommuner 

representerade i studien. 

 

6.1 Presentation av respondenterna  

Nedan följer en presentation av de fyra respondenterna i syfte att tydliggöra respondenterna 

för läsaren.  

 

Frank är 29 år gammal och har jobbat inom verksamheten i ett års tid. Frank har en 

gymnasial utbildning samt högskoleexamen inom turism. 

 

Rasmus är 47 år gammal och har jobbat inom verksamheten i tre år. Rasmus har en 

gymnasial utbildning samt deltagit i vägledarutbildning som riktat sig för personal som jobbar 

inom ensamkommande flyktingverksamheten.  
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Mikaela är 32 år gammal och har jobbat inom verksamheten i ett år. Mikaela har en 

gymnasial utbildning, en examen i upplevelseproduktion samt deltagit i vägledarutbildning 

som riktat sig för personal som jobbar inom ensamkommande flyktingverksamheten.  

 

Pontus är 43 år gammal och har jobbat inom verksamheten i fem år. Pontus har en gymnasial 

utbildning samt deltagit i vägledarutbildning som riktat sig för personal som jobbar inom 

ensamkommande flykting verksamheten.  

 

6.2 Kritik till val av respondenter 

Medveten om att respondenterna representerar 75 % män och 25 % kvinnor och att det kan ha 

påverkat det slutgiltiga resultatet i denna studie. Ett önskvärt urval hade varit 50 % 

uppdelning av män och kvinnor.  

 

6.3 Verksamheten 

Båda verksamheterna är uppbyggda på följande sätt: vägledare (benämns som personal i 

texten), enhetschef med ansvar för antingen ett eller två boenden samt en 

avdelningschef/områdeschef för hela ensamkommande flyktingbarn verksamheten i 

kommunen. Samtliga boenden är bemannade dygnet runt. På vardera boenden bor det mellan 

åtta till femton barn. De schemalagda arbetspassen för tillsvidareanställda har en minsta tid på 

12 timmar då arbetspasset pågår mellan 10:00-23:00. Det finns även ett kortare arbetspass 

som pågår mellan 12:00-21:00 vilket vanligtvis är till för vikarier. 

 

Respondenten Mikaela berättar att hon tycker det är väldigt positivt att jobba långa pass, för 

då får hon mycket tid till sin fritid. Mikaela tar också upp att det är positivt att jobba långa 

pass på boendet för då upplever hon att hon hinner få en större inblick om ungdomarna och 

lättare att följa ungdomarnas känslotillstånd. Mikaela upplever en skillnad när hon exempelvis 

inleder dagen med personalmöte fram till kl. 16.00 och sedan kommer till boendet: 

 

“då är det redan ungdomar hemma, det har redan börjat hända 

grejer, det är svårare att komma in i stämningen på jobbet eller 

boendet. Jag kan känna att jag lite haltar efter den dagen, jag hänger 

inte riktigt med och på hur läget är.” (Mikaela, personal) 
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Det som hon såg som negativt att jobba långa pass som även kunde innebära dygnspass, var 

exempelvis en person som har mindre barn hemma och inte hade lika lätt att rodda om så att 

ena föräldern kunde åka och jobba. På så vis kan verksamheten missa personer som skulle 

kunna vara bra för verksamheten men inte ha möjlighet att börja på grund av de långa 

arbetspassen. Angelöw (2002) trycker på att det inte är bra för kroppen att jobba långa 

arbetspass under en längre tid, anledningen till att en person väljer att arbeta långa pass är för 

att få en längre sammanhängande fritid, men utsätter man kroppen för detta under en längre 

tid så är det större risk att kroppen blir överbelastad. Rekommendationen är att inte jobba 

längre än tre dagar i följd (ibid.). Pontus ser det inte som något problem att jobba långa pass, 

tvärtom så tycker han det är en fördel just för att han då får en längre ledighet samt att han får 

möjlighet att följa en ungdom ett dygn och det upplever han är både fördel för ungdomen 

samt personal. 

 

Båda verksamheterna har mellan sex till åtta anställda som jobbar som personal på boendet 

och så finns det vikarier som kan jobba om det behövs. På de tre boendena som 

respondenterna jobbade på var det mellan ett till fem år som personerna hade jobbat inom 

verksamheten. Alla respondenterna uttryckte en trygghet i att en arbetsgrupp varit densamma 

under en längre tid. Rasmus beskriver en stor trygghet i att fått jobba med samma personer i 

tre år och att han kan lita på sin kollega att jobbet blir gjort och det gör det också lättare för 

Rasmus att släppa jobbet när han är ledig. Pontus tror på att en grupp som upplever trygghet 

har högt i tak i diskussioner med ingen prestige samt att det finns ett förtroende i gruppen att 

uppgifterna utförts som gruppen har kommit fram till.  

 

6.4 Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen 

I studien framgår det att i båda kommunerna finns det många olika hälsofrämjande åtgärder 

som personalen kan ta del av, dessa åtgärder är inom områdena fysiska, psykologiska samt 

socialt stöd. När frågan hälsofrämjande åtgärder kom till respondenterna så sa samtliga 

respondenter att hälsofrämjande åtgärder är inget som diskuteras inom verksamheten men om 

jag ställde frågan igen om vilka delar i verksamheten gör att du mår bra så började 

respondenterna ta upp saker kring hälsofrämjande åtgärder. Själva ordet hälsofrämjande 

åtgärder var ett nytt begrepp för samtliga respondenter. Studien visar dock på att det i båda 

kommunerna finns en rad olika hälsofrämjande åtgärder som personalen kan ta del av: 

personalmöten, externa utbildningar, handledning, flexibilitet till schemaändringar, 

arbetsplatsträffar (APT), handlingsplaner, tydliga arbetsroller, dokumentation, överlämning, 
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lokaler, kommunikation, teamträffar, coachsamtal, friskvårdstimme samt variation på 

arbetsuppgifter. Studien har valt att dela upp hälsofrämjande åtgärderna i tre delar fysisk, 

psykologisk samt socialt stöd som även Hamama (2012) gjorde för att lättare få en översikt 

till de alla hälsofrämjande åtgärderna.  

 

6.4.1 Fysiska hälsofrämjande åtgärder 

Hamama (2012) belyser de fysiska hälsofrämjande åtgärderna som en viktig del, att 

temperatur, ljus och även lokens utformande kan påverka till att en anställd väljer att sluta för 

att personen inte mår bra i den fysiska miljön. Mikaela berättar om ventilationen som har varit 

ett fysiskt problem under en längre tid, ventilationen har varit dålig fram och tillbaka under ett 

års tid.  

 

“/.../blir ju också en frustration, visst det är jobbigt dygnet som vi är 

på jobbet, men sen går vi hem men då vet man att ungdomarna bor i 

det. Och dem ska studera och du vet fungera att ha ett liv så går dom 

runt och knappt kan andas eller kan andas med det är dålig luft /.../ 

den påverkar ju både fysiska mående men också det psykiska och 

sociala.” (Mikaela, personal) 

 

Fläkten var till en början ett problem, berättar Mikaela som sedan gick över till en frustration i 

hela arbets- och ungdomsgruppen då det fortsatte under ett helt år innan det blev bättre. 

Mikaela berättar att ventilation problematiken hade lyfts till chefen ett flertal gånger men 

Mikaela såg ingen förändring och det utlöste frustration i hela arbetsgruppen. Ventilation 

menar Mikaela hade en direkt inverkan på personalens prestation på jobbet samt ungdomarnas 

mående som i sin tur också påverkade relationen mellan personal och ungdom. Kraven fanns 

kvar för den anställde men kontrollen var låg, detta skapade en risk till personalens mående på 

arbetsplatsen (Theorell, 2003)  

 

Rasmus berättar om att en person inom personalgruppen hade problematik med sin rygg och 

behövde en speciell säng för att hen skulle kunna sova jourpass på jobbet. Verksamheten 

ansökte då om bidrag och kunde då köpa specialsängar till personalen så att den personen 

kunde ta jourpass. Rasmus tyckte att det var bra gjort av verksamheten som lyssnade in 

personalen även på en sådan sak som sängar. Detta gjorde att personalen kände att dem hade 

möjlighet att påverka samt få kontroll över sin arbetssituation. Angelöw (2002) tar upp 
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betydelsen att få påverka samt ha kontroll på sin arbetsplats och att det främjar måendet på en 

arbetsplats. Verksamheten har lagt fokus på hur de kan möta personalen och se hur de kan 

bibehålla de friska delarna istället för att lägga fokus på dem sjuka, som i detta fall var en av 

personalens rygg. Antonovsky (2005) fokus på det salutogena, det vill säga det friska, är 

också det verksamheten visar på att dem gör genom att bemöta personalens problematik 

genom att komma med en lösning.  

 

 

6.4.2 Psykologiska hälsofrämjande åtgärder 

Psykologiska hälsofrämjande åtgärder som personlig utveckling, flexibla arbetstider, tydliga 

arbetsroller bidrar till att personen utvecklas i sitt arbete och känner en motivation som leder 

till att individen känner en meningsfullhet till arbetet (Hamama, 2012).  

 

“aldrig något problem liksom om man vill byta eller vara ledig eller ta 

semesterdag så är det dem ställer upp och chefen löser alltid det.” 

(Rasmus, personal)  

 

Rasmus beskriver i citatet ovan att han upplever en flexibilitet i sitt schema och det känner 

han är en otroligt positiv del i sitt arbete. De långa arbetspassen i schemat är samtliga personal 

enade om att dem tycker det gynnar båda parterna, ungdom och personal. Rasmus tar upp 

möjligheten i att kunna byta och lösa om hans arbetstider inte passar sitt privatliv, han 

upplever att enhetschefen är väldigt mån om att personalen ska trivas med sitt schema och 

behövs det ändras i schemat så löser enhetschefen det.  

 

Tre av respondenterna tar upp hur osäkerheten i arbetsrollen kan påverka arbetsinsatsen och 

att det även påverkar ungdomarna väldigt tydligt. Mikaela beskriver det på detta vis: 

 

”Känner man då en osäkerhet på sin egen roll /.../ på arbetsplatsen så 

påverkar det, ja me till viss del så gör det att det blir lite asså att man 

vet inte riktigt man har annars ett stöd kanske i vissa beslut som 

behöver tas och då tas det kanske inga beslut och då kanske en 

osäkerhet signaleras mot ungdomarna, satt jag tror definitivt det 

påverkar ungdomarna dem känner ju av det, är det instabilt och det är 

konflikter vet jag inte men det är ostörigt i arbetsgruppen så märker ju 

ungdomarna det.” (Mikaela, personal) 
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Tydliga arbetsroller är något som tidigare forskning också belyser och som Lloyd, King och 

Chenoweth (2002) ser; otydliga roller leder till en osäkerhet för arbetstagaren och det kan leda 

till stress som i sin tur då kan blomma ut i en sänkt självkänsla och låg motivation till arbetet. 

En låg motivation var en faktor som samtliga respondenter av personalen såg kunde vara en 

grund till beslutet att sluta på arbetsplatsen. 

Ekblad (2016) har sett att ensamkommande som bor på gruppboende ligger i större riskzon att 

ungdomen kommer in i depression jämfört med en ungdom som får bo i ett familjehem.  Detta 

visar på betydelsen att personalen är en enad grupp och viktigt att de får rätt stöttning och 

feedback så de kan tillgodose det ungdomarna behöver på boendena. Verksamheterna 

erbjuder också olika utbildningar som genererar mer kunskap för personalen, Rasmus berättar 

att den nya kunskapen som han fått ta del av utifrån utbildningarna har han fått användning av 

i sitt arbete med ungdomarna. 

En kommun erbjöd sin personal friskvårdstimme vilket innebar att samtliga anställda oavsett 

om personen var tillsvidareanställd eller var vikarie, hade möjlighet att träna, sova eller göra 

något som gynnar deras arbete en gång i veckan under en timme. Mikaela upplever att det 

påverkar hennes arbete negativt på boendet om hon inte tar ut friskvårdstimmen jämfört om 

hon gör det.  

 

“Det påverkar min energinivå, mitt bemötande med ungdomarna hur 

mycket jag orkar lyssna, hur mycket jag orkar möta dem där dem är.” 

(Mikaela, personal) 

 

Samtliga boenden berättar att verksamheten använder sig av KASAM som arbetsverktyg i sitt 

bemötande mot ungdomarna. Personalen berättar att dem har ett salutogent förhållningssätt i 

arbetet med ungdomarna, ser till det friska hos ungdomen. Mikaela uttrycker vikten av att 

hjälpa ungdomen till att kunna se sin tillvaro som meningsfull och att ungdomen känner att 

omständigheterna är hanterbara samt begripliga.  

 

6.4.3 Socialt stöd  

En närvarande chef var en hälsofrämjande åtgärd som var återkommande i samtliga intervjuer, 

personalen upplevde en stor betydelse av att ha chefen fysiskt närvarande.  
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“Chefen finns ju alltid här hen tar sig alltid tid också talar hen inte om 

hur vi ska göra utan hen för en dialog. Om man kommer med 

någonting så lyssnar hen och sen säger hen ja men har du prövat det 

här eller har du prövat det här eller ska vi göra så här, asså det är en 

dialog det är ingen som talar om hur vi ska göra.” (Pontus, personal) 

 

“Det blir ju snabba beslut vad heter det man kan gå och ställa en 

enkel fråga istället för att skicka mail eller ringa” (Rasmus, personal) 

 

Resultatet till att en enhetschef som är fysiskt på plats upplever både Rasmus och Pontus som 

en betydande del i sitt arbete. Och som Pontus tar upp i citatet ovan är vikten av en in 

lyssnande enhetschef som inte tar beslut efter sina tankar och idéer utan vill lyfta fram 

kunskapen som finns hos personalen väldigt viktig. Pontus tycker att dialogen är betydande 

mellan enhetschef och personal och att det finns ett samspel som sedan leder till beslut.  

Det visade sig dock att en chef som är närvarande fysiskt samtidigt kan vara mentalt 

frånvarande. Mikaela beskrev det på följande vis:  

 

“Hen är på plats och eller egentligen behöver hen inte vara på plats 

heller det handlar kanske mer om psykisk närvaro, för personen i 

fråga kan ju vara på plats men inte inte vad ska man säga kontaktbar 

inte möjlig att ha en dialog med har annat i tankarna. /.../ mycket mer 

att var där psykisk vad ska man säga mental närvaro kanske man 

säger, att man känner en närvaro av en chef att man vet att jag kan 

ringa och ställa dem här frågorna och hur jag blir hörd och jag får 

stöttning.”  (Mikaela, personal) 

 

Det sociala stödet ser vi också i tidigare forskning att det är en betydande hälsofrämjande 

åtgärd för arbetstagarens välmående som Angelöw (2002) berättar att ett socialt stöd kan ha 

funktionen som buffert under tider då stressen är väldigt påtaglig.  

Ena kommunen har teamträffar en gång i veckan, varav tre timmar varje gång och detta är i 

regel till för personalen, men ibland kunde även ungdomar från boendet samt deras gode män 

vara närvarande på teamträffar. Chefen är inte alltid närvarande på dessa teamträffar men när 

chefen är det så uppskattas det väldigt mycket av personalen, för då har personalen möjlighet 

att bolla teman med chefen som personalen känner en osäkerhet i. Båda kommunerna hade 
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personalmöten varannan vecka där de öppnade upp diskussioner kring ungdomarna för att 

stötta varandra i arbetet med ungdomarna, genom att diskutera incidenter som hänt på boendet 

etc. Personalen tar även upp planeringar inför aktiviteter som ska ske på boendet på dessa 

personalmöten där även chefen närvarar. Båda kommunerna tar upp personalmötena som 

väldigt viktiga och betydelsefulla för det är enda gången som alla i personalgruppen är 

samlade och där dem skapar en god sammanhållning i gruppen. 

Pontus berör hur viktigt det är att det är högt i tak mellan personal och enhetschef och han 

berättar att i hans arbetsgrupp upplever han ingen prestige utan att alla är öppna med sina 

tankar och funderingar. Samtliga personal lägger stor vikt vid dessa personalmöten för att där 

kan alla träffas samtidigt och ramarna för boendet och deras arbetsroll tydliggörs. Mikaela 

beskriver hur hon ser på betydelsen till personalmötena på följande sätt:  

 

“/…/ hur man ska arbeta med vissa ungdomar där några som man 

känner  behöver lägga ner mer mer energi på eller tänka mer kring 

hur hanterar vi dem här och vad ska vi ha för plan när vi möter den 

här ungdomen, så att man gör lika eller så att man i alla fall har tänkt 

igenom hur man möter dem och hanterar.” (Mikaela, personal) 

 

I krav- och kontrollmodellen är beslutsutrymmet högt, så är det bra beslutsutrymme i en 

arbetsgrupp upplever personalen en kontroll i sitt utförande gällande arbetskraven, och 

personalmötena är ett forum där beslutsutrymme finns och där personalen får möjlighet till att 

påverka hur arbetet ska utföras (Theorell, 2003). Lloyd, King och Chenoweth (2002) belyser 

vikten av att chefen är aktiv och är med i de anställdas arbetsprocess samt finnas till för råd 

och lämpliga riktlinjer som kan vara som underlag till arbetstagarens beslut.  

Frank upplever att när chefen inte tar något initiativ till att visa riktlinjer åt vilket håll 

arbetsgruppen ska gå mot, genererar det splittringar i gruppen och skapar otrygghet. 

Personalen börjar då gå sina egna vägar och gruppen upplevs då mer instabil. Frank upplever 

att det blir spretigt i gruppen just för att enhetschefen inte hjälper gruppen att välja riktning.  

 

“det har dragits ojämnt helt enkelt för att man har inte fått en bra 

hand som har pekat helt enkelt när det kanske har behövts” (Frank, 

personal)  
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Frank berättar även att arbetsgruppens åtskilda viljor speglar tillbaka till ungdomsgruppen och 

ungdomarna känner av otryggheten hos arbetsgruppen som i sin tur skapar en otrygghet hos 

ungdomarna. Samtliga personal belyser att de ser sina kollegor som otroligt viktiga i sitt 

arbete med ungdomarna, samtidigt ser de betydelsen av att ha god kommunikation med 

professionerna som är runt om ungdomen, som exempelvis god man, socialtjänsten och 

skolan. God kommunikation mellan professionerna ger större möjlighet till personal att kunna 

utföra sina uppgifter på boendet, som då skapar en känsla av kontroll i arbete och medför en 

tillfredsställelse av att de kan uppfylla dess krav som ställs på boendet. Den känslan leder 

sedan till en känsla av meningsfullhet hos den anställde (Theorell, 2003).  

 

Mikaela upplever sin arbetsgrupp som trygg och hon berättar om att stöttningen inom 

arbetsgruppen har varit väldigt viktig för henne. Den senaste tiden har chefen inte varit så 

närvarande som Mikaela önskat, men då har det hjälpt att många personer i arbetsgruppen har 

en lång erfarenhet kring ungdomar och även arbetat en längre tid i verksamheten, de kan då 

komma med sin erfarenhet om vad som har fungerat och inte i verksamheten. Mikaela har 

upplevt att motivationen till att förbättra ungdomarnas mående har varit i fokus och det har 

drivit arbetsgruppen framåt. Mikaela ser att erfarenheten i arbetsgruppen har varit en stor 

faktor till tryggheten i gruppen och bidragit till att hennes arbetsgrupp har fungerat väldigt 

bra, fastän chefen inte varit lika närvarande som arbetsgruppen har önskat.  

 

Ett boende hade bemanning av två personal dygnet runt vilket de andra två boendena inte 

hade, utan dem hade under dagen två personal och sedan när det var läggning gick en personal 

hem och den andra sov över på boendet. Att få jobba med samma person under ett dygn 

uttrycker Rasmus är jättebra, det är oftast med samma person som Rasmus jobbar med och 

han uttrycker att det ger en trygghet till att kunna bemöta alla slags olika vardagssituationer i 

arbetet. Coachsamtal är ett forum till att samtala mellan enhetschef och personal, en gång i 

månaden har personalen chans att prata med chefen i cirka en timme.  

Samtalet kan handla om stöttning kring bemötande till ungdomarna, ändra om arbetstiderna, 

feedback i sitt jobb etc. Ämnet väljer den anställde om vad som ska tas upp. Frank ser att 

coachsamtal är en bra hälsofrämjande åtgärd men han känner tyvärr att den inte har 

prioriterats. Mikaela tycker att coachsamtal är givande och hon tar upp att det nu inte har 

prioriterats på ett tag och känner en saknad av det, ännu mer nu säger hon för att nu är det lite 

gungigt i verksamheten som hon uttrycker det och hade därför sett att coachsamtal skulle ha 

prioriterats för då hade hon upplevt ett mer lugn i förändringen som verksamheten är i idag. 
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Lloyd, King och Chenoweth (2002) belyser organisationsstrukturens och arbetsplatsklimatets 

påverkan där en ständigt föränderlig organisation medför en osäkerhet och stress på till 

arbetstagare, på grund av otydliga mål och förändringar i verksamheten.  

 

“/.../behöver sitta ner lite längre tid, behöva möta min chef så då har 

jag haft möjlighet för att göra det och det har känts lite ja men 

lugnande. Bara vetskapen om det, tycker jag har fyllt en funktion.” 

(Mikaela, personal)  

 

Samtliga personal uttrycker att deras mål med sin arbetsroll till ungdomen är att ge en 

trygghet, lugn, uppnå en meningsfullhet till ungdomens tillvaro och till sist så önskar 

personalen ge redskap samt verktyg till ungdomens tid efter boendet. Ekblad (2016) tar upp 

betydelsen för ungdomens första år att få känsla av sammanhang, möjliggöra vardagen 

meningsfull, hanterbarhet och begriplighet, att det kan främja en god psykisk hälsa för 

ungdomen. Personalen ser av vikt att arbetsgruppen har forum där de kan diskutera 

ungdomarna och hur de kan uppfylla de kriterierna som ställs på personalen varje dag. 

Handledning är ett forum som både Mikaela och Frank tar upp som dem ser är en viktig 

hälsofrämjande åtgärd som har hjälpt arbetsgruppen att bemöta svåra situationer som 

personalen möter på boendet med ungdomen.  

 

“alla tillsammans sitter med någon som har lite mer kunskap kring 

psykologi, att ha möjlighet att sitta och djup dyka kring den ungdomen 

och prata igenom, och det skapar ju en trygghet.” (Mikaela, personal) 

 

6.5 Delaktighet 

Samtliga respondenter upplever delaktighet och påverkan i verksamheten mycket 

betydelsefull och att de känner att arbetet blir meningsfullt samt mer begripligt och hanterbart.  

 

“/…/en stor grej att man känner att man får påverka”  

(Frank, personal) 

 

Ett tydligt medvetet val av en av kommunerna var att låta personalen vara delaktig i deras 

arbete, genom att vardera boende i kommunen fick skapa en värdegrund tillsammans som det 
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sedan skulle jobba efter. Frank såg detta som ett bra syfte till att man som personal får 

möjlighet att lägga grunden till sin arbetsgrupp som alla blir eniga i att jobba utifrån.  

 

“Mycket betoning på delaktighet i alla leden att personalen skulle vara 

med i besluten /.../ genomsyrar hela verksamheten att man är 

delaktig.” (Frank, personal) 

 

Rasmus uttryckte att det var mycket vid hösten 2015 då det kom väldigt många 

ensamkommande flyktingbarn till kommunen och dem fick ta snabba beslut och ett stort antal 

ny personal kom in i verksamheten. Men han såg att i och med kommunikationen med andra 

aktörer som gode män, socialtjänsten, enhetschefen var det fortfarande begripligt och 

hanterbart för samarbetet ledde fram till lösningar som skapade hanterbarheten samt 

begripligheten i deras arbete, detta skapade en hög känsla av KASAM som i sin tur främjar 

personalens hälsa. 

 

“Dialog med dem jag jobbar med och chefer och andra boenden och 

gode man också för det nu kommer vi in på det igen men dem har en 

viktig roll /.../ och att vi i personalen har bra kontakt med dem är 

också en viktig del” (Rasmus, personal) 

 

Under hösten 2015 då ensamkommande flyktingbarn verksamheten växte i de båda 

kommunerna så upplevde två av respondenterna från personalen att transparensen från 

cheferna försvann ju längre tiden gick och samtidigt också delaktigheten. Personalen 

upplevde att enhetschefen inte var lika lyhörd till personalen, det togs beslut från enhetschef 

och ledningen som består av samtliga enhetschefer inom verksamheten i kommunen utan att 

involvera de anställda. Det skapades då en frustration för att kraven var desamma men 

personalen upplevde att de inte hade samma kontroll över att kunna hantera kraven. Theorell 

(2003) menar på att höga krav och låg kontroll kan då leda till ohälsa. Frank berättar att 

frustrationen fanns i att det inte gick att planera framtiden för ungdomarna och att det 

upplevdes då att han inte kunde göra sitt jobb fullt ut, men att han ser att motiveringen ligger i 

att ändå se till dem resurserna han vet att han har och skapa en trygghet samt lugn till 

ungdomarna i deras vardag. Meningsfullheten i Franks arbete fanns i mötet och arbetet med 

ungdomarna och att se till att deras vardag skulle fungera, fast inte begripligt och hanterbart 
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alltid fanns i verksamheten så hittade han drivet i meningsfullheten till att ungdomarna skulle 

få en bra vardag. 

 

“Håller sig motiverad ja men först och främst så ser man till att 

vardagen funkar på jobbet är väl en viktig del i det hela, upprätthålla 

ett lugn och fin dag en vanlig måndag även om det kanske kommer se 

väldigt annorlunda ut om en månad så kan man försöka bevara det 

vardagliga.”  (Frank, personal) 

 

Frank berättar vidare att i och med förändringarna i verksamheten skulle arbetsgruppen brytas 

upp för att vissa i personalen skulle vidare till annat boende och ny personal skulle börja på 

boendet. Frank upplevde att det var beslut som gjordes från enhetschefen och ledningen som 

inte tog emot positivt av personalen. Han uttryckte att det skulle uppskattats en större 

delaktighet i beslutet kring flyttning av personal och om inte det var möjligt så skulle han 

önskat en större transparens av information så att personalen fick möjlighet att följa processen 

i alla fall. Frank upplevde att omständigheterna i alla förändringar skapade en ovisshet och 

osäkerhet i arbetsgruppen. I KASAM så skulle detta vara uttryck i att individen har en låg 

begriplighet, som kan skapa stress och påverka välbefinnandet hos individen. Det som stärker 

KASAM värdet är personens styrka i att se en meningsfullhet till uppgiften med ungdomarna 

och att det skapar en motivation till individens arbete. 

Lloyd, King & Chenoweth (2002) lyfter vikten av att cheferna har ett informationsutbyte åt 

båda hållen, uppåt till cheferna samt till personalen för att inte just frustration och ovissheten 

ska skapas i gruppen som i sin tur skapar otrygghet i arbetsgruppen. 

 

6.6 Sammanfattning 

De hälsofrämjande åtgärder som fanns hos de kommuner som undersöktes var väldigt lika. 

Samtliga tre områden som Hamama (2012) tog upp som betydande för personalens mående på 

en arbetsplats; fysiska, psykologiska- och sociala områden, nämndes alla områden av 

personalen från samtliga boenden. En närvarande enhetschef som är lyhörd ger feedback var 

en hälsofrämjande åtgärd som samtliga verksamheter såg vara betydande för personalen. 

Lloyd, King och Chenoweth (2002) tar upp just att ett svagt stöd från chefen ger en stor 

inverkan på den anställdes välbefinnande i arbetet. Att känna sig delaktig i sitt arbete och få 

chans att påverka var viktigt för personalen. På så sätt upplevde personalen att de hade 

kontroll över sin arbetssituation och större chans att uppnå de krav som krävdes från 
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verksamheten. Personalen kände då en större glädje och motivation till sitt arbete. Theorell 

(2003) styrker detta att hög delaktighet och påverkan till att utföra de uppgifter som krävs av 

den anställde i verksamheten, genererade ett bättre välbefinnande till individen. I resultatet 

framkom det att samtlig personal såg sitt arbete som meningsfullt i att kunna hjälpa 

ungdomen till att få en trygghet och lugn i sin nya miljö, samt möjligheten till att ge verktyg 

och redskap till ungdomen för att i senare livet kunna klara sig själv.  Det utgör en god grund 

för verksamheten, för meningsfullhet i KASAM är den motiverande delen och som skapar en 

motivation hos personalen att finna lösningar och resurser i verksamheten (Antonovsky, 

2005).   

 

7. Diskussion  

I diskussionsdelen kommer resultatet kopplas samman med uppsatsens problemformulering. 

Reflektion görs kring studiens metodval samt ge förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Denna studie använde sig av kvalitativ forskningsmetod, beslutet till att varför just denna 

metod valdes grundade sig i att få en djupare förståelse kring hälsofrämjande åtgärder i 

verksamheter som arbetar med ensamkommande flyktingbarn och att få höra respondenternas 

upplevelse. I studien användes semistrukturerade intervjuer som utformade en ram till 

intervjun med hjälp av en intervjuguide och denna struktur möjliggjorde att respondenterna 

kunde utveckla deras tankar och resonemang vid behov. Samtidigt var intervjuguiden en hjälp 

för mig som intervjuare att hålla mig till syftet och frågeställningen. Att studien har använt sig 

av ett fåtal respondenter kan uppfattas som en svaghet, detta har jag varit medveten om, och 

sett till omfattningen av det respondenterna har delgivit anser jag att det är en tillräcklig grund 

att stå på för ett trovärdigt resultat. För att studien ska ha möjlighet att generalisera resultatet 

finns det behov av att komplettera det med fler intervjuer eller en genom en studie som 

använder sig av en kvantitativ metod.   

 

7.2 Slutdiskussion 

Slutligen kommer studiens slutsatser att presenteras nedan samt diskuteras utifrån syftet, 

frågeställningar och studiens två teoretiska perspektiv.  

Studiens syfte var att undersöka vikten av hälsofrämjande åtgärder för personal som jobbar 

inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn och hur personalen upplever hur dessa 
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åtgärder efterföljs samt praktiseras. Det besvarades med hjälp av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer i två kommuner varav fyra personer representerade tre HVB för ensamkommande 

flyktingbarn varav alla lyfter liknande hälsofrämjande åtgärder på sin arbetsplats. Ett av de 

teoretiska perspektiven som valdes till studien för att analysera materialet som inkommit av 

respondenterna är utifrån Antonovsky (2005) teori om KASAM som tar upp meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet som gör att en individ upplever ett driv och motivation i sitt 

arbete. Denna teori användes i studien för att se betydelsen av verksamhetens hälsofrämjande 

åtgärder var till personalens mående och beroende på vilken nivå meningsfullhet, hanterbarhet 

och begriplighet blev uppfyllt, på vilket sätt det skapade en motivation samt bättre 

välbefinnande till personalen på deras arbetsplats. Den andra teorin var Krav- och 

kontrollmodellen som kompletterar KASAM-teorin genom att denna teori tar in omgivningen 

som en aspekt till individens välbefinnande på arbetsplatsen (Theorell, 2003). Analysen 

använde sig också av tidigare forskning och kunskapsläget idag. 

  

Första frågeställningen i studien var vilka hälsofrämjande åtgärder för personal vid HVB för 

ensamkommande flyktingbarn används? De åtgärder som togs upp var inom tre olika 

områden; fysisk, psykologisk samt socialt stöd. Det är också dessa tre områden som Hamama 

(2012) tar upp som är viktigt att belysa inom hälsofrämjande åtgärder på en arbetsplats. De 

hälsofrämjande åtgärderna som respondenterna tog upp är följande: personalmöten, externa 

utbildningar, handledning, flexibilitet till schemaändringar, arbetsplatsträffar (APT), 

handlingsplaner, tydliga arbetsroller, dokumentation, överlämning, lokaler, kommunikation, 

teamträffar, coachsamtal, stabil arbetsgrupp, friskvårdstimme samt variation på 

arbetsuppgifter. Till en början var det inte en självklarhet för respondenterna vad 

hälsofrämjande åtgärder innebar, det kan tyda på att hälsofrämjande åtgärder inte tas upp som 

begrepp i deras verksamhet eller att verksamheten inte lyfter någon diskussion om vilka 

hälsofrämjande åtgärder som kan vara betydande för personalens välbefinnande i deras arbete. 

Krav- och kontrollmodellen som Karasek och Theorell (1990) tagit fram visar på att stressen 

kan vara mer hanterbar för den anställde om personen får en kontroll, det vill säga 

beslutsutrymme, till de krav som då ställs på personen i de förändrande delarna. Att 

personalen får möjlighet att påverka sin situation och hur de ska kunna ta sig an uppgifterna 

som verksamheten har som krav att uppnå. I resultatet har jag sett att det är av vikt att det 

finns beslutsutrymme och delaktighet till lösningarna i arbetsuppgifterna och att personalen 

får vara med i processen. I båda kommunerna var personalmöte ett exempel på 

beslutsutrymme som lyftes av samtliga respondenter och var en viktig del för att de skulle 
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klara av sina arbetsuppgifter och där personalen fick delta i beslut kring arbetet. Trots att vissa 

respondenter upplever att deras beslutsutrymme och delaktighet inte har varit av prioritering 

av enhetscheferna samt ledningen så har de upplevt en meningsfullhet att hjälpa ungdomarna 

och meningsfullheten har hjälpt personalen att hitta motivation att ta fram resurser till deras 

arbetsuppgifter. Meningsfullhet är den starkaste faktorn inom Antonovskys (2005) teori, dock 

belyser Antonovsky (2005) att det är under en tid i arbetet som meningsfullhet kan hjälpa de 

anställda att hitta motivationen till att lösa uppgifterna för komponenterna som hanterbarhet 

samt begriplighet är också av vikt att dem uppfylls.   

  

Den andra frågeställningen var i vilken utsträckning efterföljs och praktiseras dessa åtgärder 

inom verksamheten? Tidigare forskning belyser socialt stöd som en betydande faktor för 

personal samt ensamkommande flyktingbarn, att sociala stödet kan leda till förbättrad hälsa 

och välbefinnande hos individen. Hälsofrämjande åtgärder skapar en hälsofrämjande 

arbetsgrupp som mår bra och vill stanna kvar på sin arbetsplats. Ungdomarna förlitar sig på 

sitt sociala stöd och är inte personalgruppen densamma under längre tid så försämras 

relationerna med ungdomarna. Respondenterna tar upp just det att personalgruppens mående 

kan smitta av sig till ungdomens mående och finns det inte någon stabilitet och trygghet i 

personalgruppen är det svårare att få det i ungdomsgruppen. Ekblad (2016) tar upp betydelsen 

av att det finns ett bra socialt stöd för ungdomarna från början i det nya landet och att 

personalen på boendet är en del av det viktiga sociala stödet. Samtidigt är det viktigt att 

personalen i sin tur får ett socialt stöd av sin enhetschef och kollegor för att förebygga stress 

och utbrändhet. Hamama (2012) nämner också vilken inverkan kollegorna har på varandra 

och vilken styrka det finns i att ha kollegor som ger nya insikter, uppmuntran samt 

erkännande av sitt arbete. Samtliga respondenter har uppgett att en närvarande enhetschef och 

kollegor är en otroligt betydande hälsofrämjande åtgärd inom socialt stöd för deras arbete. 

Feedback och möjlighet att bolla frågor med enhetschefen och kollegor i stora och små frågor 

är en åtgärd som påverkar gruppen. Ett tydligt exempel är när en respondent berättar att 

enhetschefen inte varit närvarande på sistone men att erfarenheten hos de andra i 

arbetsgruppen har hjälpt gruppen framåt i arbetet. En frånvarande chef kan ge en avgörande 

påverkan till hälsan menar Angelöw (2002) men i fall där enhetschefen upplevdes 

frånvarande fanns det en stöttning samt support från kollegorna. Personalen uttryckte många 

gånger just kollegornas stöd och feedback men samtliga respondenter belyste enhetschefens 

närvaro som ändå en viktig faktor som inte kunde bytas ut under en längre tid. Då en 

verksamhet oftast är i förändring, som respondenterna uttryckte att de är i, så behöver chefen 
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vara tydlig och närvarande i processen som personalen får vara med om. Eftersom fokuset i 

denna studie har varit på personalens upplevelse så kan inte några slutsatser dras kring 

huruvida det är enhetschefernas ledarskap eller om det är de interna 

kommunikationsprocesserna som har bidragit till känslan av en frånvarande chef på 

arbetsplatsen. Dock kan slutsatsen dras att det är av stor betydelse att det finns ett fungerande 

ledarskap som hjälper arbetsgruppen framåt i deras olika processer. 

  

Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell vill belysa betydelsen av samspelet 

mellan individen och omgivningen, de krav som ställs på individen att den ska klara i arbetet, 

samtidigt vilken kontroll har individen till att påverka deras omgivning samt sin egen roll för 

att lyckas uppfylla kraven. Resultatet har även visat att hälsofrämjande åtgärder ger ett högre 

värde av kontroll i arbetet och som ger personalen beslutsutrymme för att kunna uppnå de 

krav som ställs från verksamheten och att välbefinnandet i personalgruppen skall bestå. 

Minskar kontrollen men kraven kvarstår så skapas en stress och kan i sin tur leda till sjukdom 

som exempelvis utbrändhet. En hälsofrämjande åtgärd som personalen önskat ska fungera 

bättre är coachsamtal, personalen upplever att denna åtgärd inte uppfylls. Personalen upplever 

detta som en nackdel för det har gjort att personalen har tappat en kanal av sin kontroll att 

påverka och vara delaktig i sin roll samt feedbacken från enhetschefen.  

  

I en verksamhet som är under en ständig förändring lyfter Lloyd, King och Chenoweth (2002) 

att det kan leda till osäkerhet samt stress för att en förändring i en verksamhet leder oftast till 

förändrade roller, ibland otydliga mål och komplexa arbetsmetoder. Respondenterna bekräftar 

att en osäkerhet skapades i och med förändringarna som skedde i verksamheten hösten 2015, 

då det kom nya barn och verksamheten behövde öppna nya boenden och i sin tur skapades 

nya arbetsgrupper med nya roller. Jag har även funnit i resultatet att ha en arbetsgrupp som är 

stabil var en hälsofrämjande åtgärd som personalen såg vara betydelsefull för att personalen 

samt ungdomarna ska känna ett välbefinnande.  

  

Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser har varit en betydande del länge inom arbetslivet 

och som Cohen (1985) tar upp vikten av hälsofrämjande åtgärder för att förebygga 

sjukskrivningar och genererar också en ökad livslängd samt individen får en bättre förmåga 

till att hantera livets olika prövningar.  Ekberg (2014) tar upp betydelsen i just arbeten som 

jobbar med människor att denna grupp är i riskzon till stress och utbrändhet och att 

hälsofrämjande åtgärder är en viktig del att prioritera på arbetsplatsen för att skapa en god 
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arbetsmiljö samt att personal ska uppleva att det finns en känsla av meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet för att bibehålla en välbefinnande arbetsgrupp (Hultberg, 2007). 

Ser i resultatet att personalen har ett behov att få känna ett högt KASAM värde, få en struktur, 

förstå ens uppgifter och varför uppgiften ska utföras på ett visst sätt eller varför en förändring 

i verksamheten sker. En slutsats som kan dras av detta är att delaktigheten var en 

hälsofrämjande åtgärd som var viktigt för personalen och deras begriplighet och hanterbarhet 

i deras arbete, att enhetschefen skulle vara transparant och delge informationen som fanns för 

att inkludera personalen så mycket som möjligt. Sociala arbetet är en arbetskategori som 

ligger i riskzonen när det gäller stress samt utbrändhet (Lloyd, king & Chenoweth, 2002). 

Detta beror på dels för arbetsförhållanden förändras och på så vis skapas nya roller, oklara 

målbilder och de två kommuner i denna studie som jobbar inom verksamheten 

ensamkommande flyktingbarn så är alla punkter berörda för den personalen. Mot denna 

bakgrund har jag i resultatet funnit att som anställd få påverka sin arbetssituation i alla 

förändringar skapar en trygghet på grund av att personalen känner att de har kontroll och får 

lösa uppgiften på sina egna villkor. Att få lyfta vilka hälsofrämjande åtgärder som behöver 

prioriteras när verksamheten kommer in i förändring var tydligt att behovet fanns hos samtliga 

personal. Sen att hälsofrämjande åtgärder inte var ett begrepp som var bekant hos 

respondenterna kan tyda på att enhetscheferna har en syn på vilka hälsofrämjande åtgärder 

som bör prioriteras och inte bjudit in till en diskussion för att lyssna till personalens 

upplevelse. Det har framkommit i studien att personalen ser ett behov i att få del av 

hälsofrämjande åtgärder av olika slag för att kunna möta ungdomarnas problematiker på 

boendet samt att personalens hälsa bibehålls. Det ligger ett ansvar hos verksamheten att tala 

om det hälsofrämjande åtgärder som verksamheten erbjuder personalen och samtidigt har 

personalen ett ansvar i att använda sig av det hälsofrämjande åtgärder som erbjuds och ta ett 

ansvar till sitt välbefinnande mående på sin arbetsplats. 

 

8. Förslag på vidare forskning 

Som det framkommer i studien så är enhetschefen en betydande hälsofrämjande åtgärd, men 

då denna studie är i en liten skala skulle det vara av intresse att genom vidare forskning kunna 

undersöka enhetschefens perspektiv, har de liknande perspektiv som personalen? Vilka 

hälsofrämjande åtgärder ser de ska prioriteras inom verksamheten? Det kan även vara av 

intresse att intervjua personal på boenden för ensamkommande flyktingbarn som befinner sig 

i en större stad som Stockholm, Malmö eller Göteborg för att se om det skulle bli olika 
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resultat i boenden som ligger i en storstad eller i glesbygd. Vilka hälsofrämjande åtgärder lyfts 

och om det är någon skillnad vilka hälsofrämjande åtgärder som är av vikt beroende på om 

boendet är i en storstad eller glesbygd? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

 
Informationsbrev 

 

Hej!  
 

Mitt namn är Sara Fredriksson och går nu sjätte termin på socionomprogrammet vid 

Mittuniversitet i Östersund. Denna termin skriver jag min C-uppsats som syftar till att se på 

hälsofrämjande komponenter för personal som jobbar på boende för ensamkommande 

flyktingbarn.  

Skulle önska att få del av din tankar och erfarenheter kring ämnet och genom dina svar 

kommer du att bidra med viktig information. Samtalet kommer att ske i intervjuform på din 

arbetsplats som kommer vara mellan 30-60 minuter och intervjun kommer spelas in. Ditt 

namn kommer att göras om till ett fiktivt namn. Du som deltar kan närsomhelst avbryta ditt 

deltagande i studien och dina svar kommer endast att användas till studiens syfte. Som 

författare är jag den ende som kommer ta del av den information som ges i intervjun och i 

uppsatsen kommer du att vara anonym, du kommer även kunna få ta del av uppsatsen när den 

är klar. 
 

Om du är intresserad av att delta önskar jag att du kontaktar mig så snart som möjligt, se 

kontaktuppgifter nedan.  
 

Tack på förhand! 
 

Med vänliga hälsningar, 

Sara Fredriksson  

safr1105@student.miun.se 
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Bilaga 2 

 

 
Samtycke inför medverkan av intervju 

 

Härmed bekräftar jag att jag blivit informerad om;  

 Studiens syfte och frågeställningar samt att mina svar kommer att bli ljudinspelade på 

band.  

 Samtycker även att jag blivit informerad om att mina personuppgifter och svar 

kommer att avidentifieras, behandlas konfidentiellt samt att intervjun endast kommer 

användas för denna studie. 

Jag ger här med mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt 

frivilligt och jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 

deltagande i intervjun. 

 

Datum /Ort: 
 

………………………………….. 
 

Intervjupersonens namnteckning: 
 

………………………………….. 
 

Namnförtydligande: 
 

………………………………….. 
 

Mailadress: 
 
………………………………….. 
 

Telefon: 
 
………………………………….. 
 

Tack för din medverkan 
 
Vänliga hälsningar,  
 
Sara Fredriksson 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Presentation av intervjuaren samt definierar hälsofrämjande begreppet. 

Läser återigen upp vad som står i samtycke dokumentet och personen som blir intervjuad 

skriver under samt intervjuaren.  

 

Definition av hälsa: 

Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946, som är den mest använda, är 

hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. 

 

Bakgrund 
 Presentera dig vid namn och ålder? 

 Vilken utbildning samt yrkeserfarenhet har du? 

 Hur länge har du arbetet på boendet? 

 Hur kom det sig att du började jobba i denna verksamhet? 

 Varför jobbar du kvar? 

 

Verksamheten 
 Hur är verksamheten uppbyggd i din kommun? 

 Hur ser ett arbetspass ut? 

 Hur är era arbetstider? 

 Vilka verktyg använder ni till ert bemötande mot ungdomarna? 

 Vad upplever du ungdomarna behöver från dig som personal?  

 Hur upplever du när chefen är närvarande på ditt arbetspass? 

 Beskriv sammanhållningen i din personalgrupp? 

 Hur upplever du att din chef ser till din hälsa? 

 

Hälsofrämjande 
 Vad tänker du på när jag säger hälsofrämjande komponenter? 

 Vilka hälsofrämjande komponenter vet du att ni har i verksamheten? 

 Hur upplever du att verksamheten jobbar för att du ska må bra på jobbet? 

 Kan du ge några exempel på hur du använder hälsofrämjande komponenter i ditt 

dagliga arbete? 

 Hur upplever du att dem insatserna fungerar?  

 Hur tycker du det hälsofrämjande arbetet borde följas upp i din verksamhet? 

 Vilka hälsofrämjande komponenter väger du in för att du som personal ska orka med 

arbetet inom verksamhet?  

 

Förändring i verksamheten 

 Hur upplever du att personalgruppen har förändrats det senaste två åren? 

 Hur upplever du att hälsofrämjande åtgärder har prioriterats till personalen under 

förändringsarbetet? 

 Vad skulle få dig att säga upp dig? 

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsh%C3%A4lsoorganisationen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Social
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4lbefinnande&action=edit&redlink=1
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 Vad krävs för att du ska hålla dig motiverad till att jobba vidare inom detta yrke?  

 

Delaktighet 
 Hur ser du till din delaktighet att utforma de hälsofrämjande arbetet i verksamheten? 

 Finns det någon hälsofrämjande åtgärd som du ser idag du skulle vilja ta fram? 

 Är det någon hälsofrämjande åtgärd som du skulle vilja göra annorlunda i din 

verksamhet? 

 

Avslutningsvis 
 Är det något mer du känner att du vill tillägga i det vi har pratat om innan vi avslutar?  

 Kan jag återkomma om det finns någon mer fråga jag skulle vilja ställa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


