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Förord 
 

Först och främst vill vi tacka oss själva för att vi under denna intensiva period stått ut 

med varandra. Tack till Jan Eriksson, vår handledare, för ditt tålamod och stöd under 

studiens gång. Ett stort tack till våra familjer och vänner som gett oss utrymme och tid 

under skrivprocessen. Sist men inte minst så vill vi tacka våra deltagare. Vi har nu fått 

stilla vår nyfikenhet en smula, då vi fått en inblick i hur personalens psykosociala 

arbetsmiljö på HVB för ensamkommande flyktingbarn ser ut, även om det finns mycket 

mer att utforska inom detta område. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka personalens upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön på HVB för ensamkommande flyktingbarn. Studien baserades på fyra 

enskilda semistrukturerade intervjuer med personal som arbetar på två olika HVB-hem i 

Jämtland och Västernorrlands län. Resultatet visade tydliga skillnader mellan de två 

boendenas psykosociala arbetsmiljö, på grund av att det ena boendet hade endast 

ungdomar utan allvarlig psykisk problematik och det andra boendet tog emot ungdomar 

både med och utan psykisk problematik. Resultatet visade även att personalens 

upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön var högst individuell, och respondenterna 

använde sig av olika strategier för att hålla en känslomässig distans till arbetet. En 

arbetsledning som tar ansvar och stöttar samt goda relationer inom arbetsgruppen var 

två faktorer som visade sig vara viktiga för känslan av en god psykosocial arbetsmiljö 

vid arbetet på HVB för ensamkommande flyktingbarn. 

 

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, Personal, HVB, Ensamkommande flyktingbarn 
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Bakgrund 
 

De senaste tio åren har mer än en kvarts miljon människor sökt asyl i Sverige och i 

Europa så söker nästan 400 000 människor asyl varje år (Granhag, Strömwall & 

Hartwig, 2005). I Sverige har Migrationsverket huvudansvaret för mottagandet av 

flyktingar och skall driva förläggningar för detta ändamål. År 2006 tog Sveriges 

kommuner över ansvaret för boende till ensamkommande flyktingbarn genom avtal 

med Migrationsverket. Ensamkommande flyktingbarn är enligt 1§ femte stycket lagen 

(1994:137) om mottagandet av asylsökande m.fl., (LMA): 

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

eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrars ställe, eller som 

efter ankomst står utan sådan ställföreträdare” (notisum.se).  

 

Enligt Migrationsverkets statistik för år 2013 delades statlig ersättning ut för 4515 

ensamkommande flyktingbarn till kommuner runt om i landet. Under samma år 

beviljades 1955 ensamkommande flyktingbarn asyl av totalt 3852 sökande.  

I Sverige får de ensamkommande flyktingbarnen bo på HVB (hem för vård och boende) 

för ensamkommande flyktingbarn som enligt socialtjänstförordningen (2001:937) är 

”ett hem inom socialtjänsten som tillhandahåller vård eller behandling i förening med 

ett boende”. I Sverige är 66 % av HVB för ensamkommande flyktingbarn kommunägda 

och resterande 34 % är privatägda. De bestämmelser som reglerar verksamheten vid 

HVB för ensamkommande flyktingbarn är Socialtjänstlagen (SoL), 

Socialtjänstförordningen (SoF), samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende. 

Boendechef/föreståndare på ett HVB för ensamkommande flyktingbarn skall enligt 

SOSFS 2003:20: 

 ”Ha adekvat högskoleutbildning, erfarenhet av liknande verksamheter och vitsordad 

personlig lämplighet” (s.4). 

 

 Inom HVB för ensamkommande flyktingbarn bör det finnas en bred kompetens inom 

arbetsgruppen: 

”Övrig personal som ger vård eller behandling skall ha den utbildning och erfarenhet 

samt personliga lämplighet som krävs för att utföra arbetet i enighet med den eller de 
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behandlingsmetoder som används i verksamheten och för att uppfylla verksamhetens 

mål” (SOSFS 2003:20, s. 4). 

Arbete med ensamkommande flyktingbarn 
 

År 2007 gjorde Derluyn och Broekaert en studie på 166 ensamkommande flyktingbarn 

och 118 socialarbetare/fosterföräldrar i Belgien. Resultaten visade att 37-47 % av de 

ensamkommande flyktingbarnen lider av svåra eller mycket svåra symptom av ångest, 

depression och posttraumatiska stressyndrom. Dessa symptom är följder av traumatiska 

förluster av bland annat hem, skola, vänner, familj och kulturell identitet. Anledningen 

till att människor flyr från sitt hemland varierar. Oftast flyr de från krig, våld, svält eller 

kontinuerliga hot. Ungefär hälften av alla som är på flykt är barn och ungdomar under 

18 år och många av dessa är ensamkommande flyktingbarn. I studien av Derluyn och 

Broekaert (2007) kan man även utläsa att de ensamkommande flyktingbarnen och deras 

socialarbetare/fosterföräldrar har relativt lika uppfattning om de symptom som 

förkommer hos de ensamkommande flyktingbarnen, det vill säga symptom som ångest, 

depression och posttraumatisk stress. Socialarbetarna tillägger att problem med dåligt 

uppförande och hyperaktivitet också kan förekomma.  

Dyregrov och Mitchell (1991) har i en studie som behandlar upplevelsen av att arbeta 

med traumatiserade barn skrivit att bland annat hjälplöshet, ångest, rädsla, existentiell 

osäkerhet, ilska och sorg är känslor som kan förekomma hos personalen. De menar att 

personal och hjälpare måste ha emotionell distans till de drabbade för att inte bli 

överväldigad av den känslomässiga situationen. Socialt stöd och strategier för att 

skydda sig själv är viktigt för personalens hälsa. Exempel på strategier kan vara att 

aktivt dämpa tankar; exempelvis stänga av från arbetet på fritiden, stärkande 

kommentarer till sig själv såsom att intala sig att ”jag gör så gott jag kan” och att 

undvika exponering av upprörande information som kan påverka det emotionella 

tillståndet, exempelvis nyhetsinslag från krigsdrabbade länder (a.a.).  

Hjem (1991) varnar i sin artikel ”Persecution and behavior: A report of refugee 

children from Chile” socialarbetare och personal som arbetar med flyktingbarn att 

barnens avvikande beteende inte bara behöver vara ett resultat av att de ryckts upp från 

sina rötter utan kan vara symptom även från andra traumatiska upplevelser. 

Socialarbetare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn måste därför ha 

specialiserad kunskap inom ett stort område. Detta område bör täcka in 

samhällsperspektivet om mänskliga rättigheter och social rättvisa, organisationsnivån 
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med lagar (ex. Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl) och 

utvecklingsarbete (kan användas för att skapa väsentliga förbättringar av redan 

existerande processer såsom ex. förbättra mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn) och till sist individperspektivet där man fokuserar på de ensamkommande 

flyktingbarnens enskilda problem och upplevelser. Nash, Wong och Trlin (2006) 

bekräftar i sin artikel resonemanget men talar om mikro, makro och meso-nivå;  

”At a macro level this new field of practice involves human rights, social justice and 

advocacy work, while at the meso level community development work plays an essential 

role, and problem-solving with individuals and their families occurs at a micro level. 

Given the nature of the work involved, social workers in this field often need to have 

specialized knowledge and skills at all three levels” (Nash et al., 2006: 145). 

 

Psykosocial arbetsmiljö 
 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) som trädde i kraft i juli 1978 är den lag som reglerar 

arbetsmiljön på svenska arbetsplatser (Berglund & Schedin, 2011, s. 135). Syftet med 

lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt skapa en god arbetsmiljö. 

Enligt lagen är arbetsgivaren den som bär det yttersta ansvaret och den som skall leda 

arbetet för en bättre arbetsmiljö. Samtidigt säger lagen att arbetsgivaren och arbetstagare 

tillsammans ska samarbeta för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. 

Arbetsmiljölagen ligger till grund för Arbetsmiljöverkets föreskrifter och enligt dessa så 

är ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling det 

som ska eftersträvas för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsplatsen ska också anpassas 

med hänsyn till olika psykiska och sociala förutsättningar som kan finnas bland 

arbetstagarna. Om arbetsplatsen anpassar arbetsförhållandena efter arbetstagarna så kan 

psykosociala faktorer såsom exempelvis stress, enformighet och isolering undvikas 

(Arbetsmiljöverket 1, 2014). 

I dagens samhälle läggs det mer och mer fokus på den psykosociala arbetsmiljön, detta 

beror till största del på de förändringar som skett på arbetsmarknaden som i sin tur 

kommit att uppmärksamma många psykosociala och stressrelaterade 

arbetsmiljöproblem (Berglund & Schedin, 2011, s. 146). 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö myntades av psykoanalytikern Erik H Eriksson år 

1959 och tog plats i den svenska arbetsmiljödiskussionen inför 1978 års arbetsmiljölag 

(Thylefors, 2008). Den psykosociala arbetsmiljön omfattar människans samspel med 
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omgivningen. Thylefors (2008) betonar att det finns ingen ”speciell” del av arbetsmiljön 

som ses som psykosocial, utan att människan möter arbetsmiljön som en helhet. När 

man talar om den psykosociala arbetsmiljön menar man alla de sociala relationer man 

har på arbetet. Detta innefattar både arbetskamrater, chefer och klienter. Thylefors 

(2008) tar även upp att den psykosociala arbetsmiljön också innefattar arbetets innehåll 

och organiseringen av arbetet. Samt vilka arbetsuppgifter man har och om man arbetar 

självständigt eller i samverkan med andra. Niedhammer, Chastang, Sultan-Taıeb, 

Vermeylenoch och Parent-Thirion (2012) skriver att psykosociala arbetsfaktorer såsom 

höga psykologiska krav, diskriminering, mobbing, låg arbetsbefodran samt obalans 

mellan fritid och arbetsliv är riskfaktorer för uppkomsten av sjukfrånvaro.  

 

När man arbetar med människor är det viktigaste redskapet den egna personen (ex. 

sjukvårdspersonal, socialarbetare, anställda inom omsorgen). Arbetsuppgifterna dessa 

utför är ofta engagerande men kan ibland bli tärande på den egna hälsan, speciellt i 

samband med ett högt arbetstempo. För att förebygga stress på arbetsplatsen kan det 

därför vara bra att tillföra kompetens, till exempel genom extern handledning, som ger 

möjlighet att arbeta mer professionellt.  Arbetskamraterna är också en del av 

arbetsmiljön, även i de arbeten där andra människor utgör en stor del av 

arbetsuppdraget. Hur vi behandlar varandra och hur vi umgås är något som påverkar 

väldigt mycket hur vi mår på arbetsplatsen. För att främja goda arbetsrelationer på 

arbetsplatsen kan arbetsgivaren synliggöra normer och ge en bra introduktion samt ett 

gott omhändertagande till nyanställda vid arbetsplatsen. Det är även viktigt att åtgärda 

missförhållanden i arbete som kan ligga till grund för konflikter av olika slag 

(Arbetsmiljöverket 2 2013).  

Enligt Berglund och Schedin (2011) så har många studier visat att de människor som 

arbetar med människor i utsatta situationer lättare drabbas av utbrändhet. Detta beror på 

att deras arbeten kräver stort känslomässigt engagemang som kan leda till emotionell 

utmattning som i sin tur gör att man drabbas av mental, fysisk och emotionell 

utmattning som bland annat kan leda till depression.  

De fysiska arbetsförutsättningarna som arbetslokaler och inredning ingår också i den 

psykosociala arbetsmiljön och har även dem betydelse för vårt välbefinnande. De kan 

både underlätta och försvåra våra möjligheter till att kommunicera och samverka med 

varandra. Störiga ljud och höga ljudnivåer är en stressfaktor i sig. Arbeten som innebär 
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hög olycksfaktor kan skapa känslor som rädsla och oro för att något ska hända hos 

arbetstagaren. Därför bör arbetslokaler utformas så att tillgången till larm vid 

exempelvis hot och våld är lättillgänglig.  

Om de psykosociala faktorerna hot och våld samt risk för blodsmittor finns det särskilda 

föreskrifter. I AFS 1993:02 ”Våld och hot i arbetsmiljön” kan man läsa att arbetsgivaren 

ska se till att:  

- Det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten. 

- Det finns fastställda rutiner för vem som skall ta emot larm och för åtgärder som 

skall vidtas när larm utlösts. 

- Övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet. 

- Larmutrustning underhålls och kontrolleras (s.3). 

Arbetsgivaren ska även se till så att arbetstagarna har möjlighet att kalla på snabb hjälp 

vid en vålds- eller hotsituation (a.a). 

I AFS 2012:7 ”Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, 

överkänslighet” kan man läsa att arbetsgivaren ska se till så att biologiska risker (ex. 

blodsmitta, toxinpåverkan och överkänslighet) undviks. Arbetet ska planeras, 

organiseras och bedrivas så att nivån blir tillräckligt låg av biologiska riskfaktorer för att 

inte orsaka ohälsa eller olycksfall (s. 6). 

Psykosocial arbetsmiljö och ensamkommande flyktingbarn 
 

Cohen (2004) skriver i sin artikel att socialt stöd ger resurser till individen för att 

hantera stress. Cohen (2004) delar in socialt stöd i olika kategorier: känslomässigt stöd 

(empati, tröst och uppmuntran), informativt stöd (hjälp att förstå och definiera 

situationer) och instrumentellt stöd (finansstöd, dagliga uppgifter och annan materiell 

hjälp). Chefer bör ge socialt stöd till personalen så att de i sin tur kan utföra sitt arbete 

och stötta de ensamkommande flyktingbarnen.  

Att bli utsatt för fysiskt våld eller skada är en traumatisk upplevelse som kan ge 

allvarliga psykiska konsekvenser, hot kan vara en precis lika traumatisk upplevelse. Det 

är svårt att förebygga alla risker för hot och våld då dessa inte alltid kan förutses. Att 

införa larm, dubbelbemanning, information, utbildning och säkerhetsrutiner är några 

exempel på vad arbetsgivaren kan göra för att förebygga risker på arbetsplatsen. Om 

något mot förmodan sker bör arbetsgivaren ha en beredskap för omhändertagande, detta 
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för att minska och förebygga lidandet för arbetstagaren som drabbats av den traumatiska 

upplevelsen (Arbetsmiljöverket 2 2014). I en studie av Rugulies, Christensen, Borritz, 

Villadsen, Bultmann och Kristensen (2007) fann de att risk för hot och våld på 

arbetsplatsen var en stark orsak till arbetsfrånvaro. 

I arbetet med ensamkommande flyktingbarn förekommer ett varierat arbetstempo och 

vid stress på arbetsplatsen kan regressiva beteenden utlösas hos personalen. Detta kan 

resultera i exempelvis ryktesspridning som utlöser försvarsmekanismer när 

arbetstagarna försöker hitta någon att ”skylla på”. Brister i arbetsmiljön kan skapa 

kränkningar och konflikter på arbetsplatsen som har sin grund i exempelvis hög 

arbetsbelastning, otydliga förväntningar på arbetsinsatsen och få eller inga reaktioner på 

utfört arbete. När något sådant sker är det viktigt att arbetsgivaren synliggör 

konflikterna, utreder dessa och åtgärdar orsakerna (Arbetsmiljöverket 2 2014). I en 

studie av Einarsen, Raknes och Matthiesen (1994) visar resultatet att en hög grad av 

mobbning på arbetsplatsen är förknippat med låg tillfredsställelse av arbetsbelastning, 

låg arbetskontroll, dåligt socialt klimat, dåligt ledarskap, för lite arbetsutmaningar, och 

med en hög grad av rollkonflikt och otydlighet med arbetsrollerna. 

HVB för ensamkommande flyktingbarn skall vara bemannade dygnet runt och 

personalen arbetar i skift. På en del boenden arbetar man alltid minst två nattetid men på 

andra arbetar man ensam. Att arbeta på natten är något som går emot människans 

naturliga dygnsrytm och innebär därmed en påfrestning på kroppen. Vid nattarbete ökar 

risken för olyckor vilket beror på att man är tröttare. För att undvika risk för olyckor bör 

arbetspassen inte vara för långa. 11 timmars vila mellan arbetspassen är att 

rekommendera, och efter en längre period av nattskift är det bra om arbetsgivaren lägger 

in en längre vila. För lite sömn gör att arbetstagaren blir mer mottaglig för stress som i 

sin tur kan bidra till ohälsa (Arbetsmiljöverket 2 2014). 

 

“Själva ensamheten i sig kan för många människor, särskilt nattetid, ha en pressande 

inverkan” (AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljö s. 7).  

 

Att arbeta ensam kan vara en stark psykisk påfrestning, speciellt i samband med att det 

finns risk för exempelvis våld eller trakasserier. I föreskriften om ensamarbete (AFS 

1982:3) står det att ensamarbete kan bestå i fysisk eller social isolering. 
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”Med fysisk isolering avses en situation där den som utför arbetet inte på arbetsplatsen 

kan få kontakt med andra människor utan att använda ett tekniskt 

kommunikationshjälpmedel”.  

 

”Med social isolering avses en situation där den som utför arbetet befinner sig bland 

andra människor, men där förhållandena är sådana att han inte kan räkna med deras 

hjälp i en kritisk situation” (s. 3). 

 

Därför är det viktigt att arbetsgivaren får arbetstagarna att känna sig trygga exempelvis 

genom larm eller att ha möjlighet vid behov att kunna konsultera arbetsledningen. För 

att förebygga ohälsa så måste arbetsgivaren ibland organisera om arbetet så att 

ensamarbete minimeras (Arbetsmiljöverket 2 2014).  

”Ensamarbete behöver i sig inte vara påfrestande eller farligt. Påfrestningarna vid 

ensamarbete är starkt varierande och upplevs olika av olika personer” (AFS 1982:3 s. 

4). 

Syfte 
 

Vårt intresse för både personalfrågor och integration inspirerade oss till att göra denna 

studie.  Syftet med studien var att undersöka personalens upplevelse av den 

psykosociala arbetsmiljön på HVB för ensamkommande flyktingbarn.  

Frågeställningar 
 

 Hur definierar personalen sitt arbetsuppdrag inom hem för vård och boende för 

ensamkommande flyktingbarn? 

 Hur upplever personalen sin psykosociala arbetsmiljö inom hem för vård och 

boende för ensamkommande flyktingbarn? 

 Vad är enligt personalen för- och nackdelar med deras arbete? 

 Hur får personalen hjälp och stöd i sitt arbete? 

 Vilka strategier använder personalen för att klara av de psykosociala kraven 

arbetet ställer?  

Inom Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet är arbetsmiljö ett centralt 

tema vilket denna studie exemplifierar.  
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Metod 

 

”Hermeneutiken kommer från teologin och som inom samhällsvetenskapen står för 

teori och metod när det gäller tolkning av människors handlingar. Tonvikten ligger på 

behovet av att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel” (Bryman, 

2011 s. 649). 

 

Vi valde en kvalitativ metod som innebär att man samlar in få, men djupgående 

observationer som sedan analyseras. Metoden valdes utifrån Brymans (2011) 

beskrivning att kvalitativ metod är lämplig när det handlar om gällande studies syfte. 

Det centrala var att förstå personalens upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön på 

HVB för ensamkommande flyktingbarn 

En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv som enligt Bryman (2011) innebär att teorin 

genereras utifrån praktiken.  

”Förförståelse är ett centralt begrepp inom hermeneutiken. Varje tolkning av en 

handling eller en text antas förutsätta en föregående förståelse och är således aldrig 

helt förutsättningslös”(Nationalencyklopedin).  

 

Den förförståelse vi hade var att det förekommer risker med att arbeta med 

ensamkommande flyktingbarn men att det är ett meningsfullt arbete. Vi hade därmed 

inte så stor förförståelse om ämnet och kunde inte så mycket om våra frågeställningar 

innan studien påbörjades, vilket ledde till att vi hade ett öppet sinne och tog in allt 

respondenterna sa under intervjuerna.  

Datainsamling 
 

Vi skickade ut en studieinbjudan (se bilaga 1) till fem HVB-hem i Västernorrland- och 

Jämtlands län och fick svar från två HVB-hem. Respondenterna fick sedan höra av sig 

till oss vid intresse av att delta. Data samlades in genom fyra enskilda semistrukturerade 

intervjuer. Två intervjuer gjordes på vardera HVB, ett i Västernorrland - och ett i 

Jämtlands län. Intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2). 

Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser och spelades in.  

”Målet med intervjun är att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte 

att tolka innebörden av dess beskrivna fenomen” (Kvale & Brinkmann, 2009).  

I arbetet med att utveckla intervjuguiden gjordes två pilotintervjuer där vi testade 

intervjuguiden på två utomstående som inte hade någon koppling till arbetsområdet. 
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Målet var att kontrollera att ämnesfälten var lätta att förstå och att vi kunde ställa frågor 

som gav bra och uttömmande svar. Efter pilotintervjuerna redigerades några av 

ämnesområdena för att tydliggöra innebörden av dessa. 

Dataanalys 

 

Den analysmetod vi valde att använda var kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys är enligt Graneheim och Lundman (2004) en analysmetod av dokument 

från intervjuer och etnografier. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant, 

även skratt, suckar och andra pauser dokumenterades. Dokumenten från intervjun lästes 

igenom flera gånger, för att få en helhet av texten. Nästa steg var att söka 

meningsbärande enheter i texten. Det man måste tänka på när man plockar ut de 

meningsbärande enheterna är att man tar med textmassan runt omkring så att 

sammanhanget kvarstår. De meningsbärande enheterna kondenserades och kortades ned 

utan att innebörden gick förlorad. Den kondenserade meningen kortades ned ytterligare 

till en kod som stod för hela meningen. Koderna i sin tur hänfördes utifrån likheter och 

skillnader till underkategorier och kategorier (se tabell 1). Detta är det manifesta i 

analysen. Vi har valt att stanna vid den manifesta och kommer inte att gå in på den 

latenta nivån som utgör den underliggande meningen i texten, som formuleras till ett 

övergripande tema. Vi har således strävat efter att inte tolka texten utan hålla oss 

textnära, för att kunna återge en så säker bild som möjligt av respondenternas 

upplevelser.  

”The manifest content, that is, what the text says, is often presented in categories, while 

themes are seen as expresssions of the latent content, that is what the text talk about” 

(Graneheim & Lundman, 2004, s.111) 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad mening Underkategori Kategori 

Min yrkesroll på X är 

ju att jag är 

handledare till 

ensamkommande 

flykting ungdomarna 

här då… jobbat här i 

fyra år nu… Eh…ja 

jag trivs bra här… 

Handledare till 

ensamkommande 

flykting barn i fyra år, 

trivs 

Handledning Arbetsansvar och 

arbetssituation 
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Tabell 1. Innehållsanalys 

 

Graneheim och Lundman skriver även om tillförlitlighet (trustworthiness) i analysen. 

Tillförlitligheten består av tre olika kriterier som måste vara uppfyllda för att studien 

skall vara tillförlitlig, dessa tre kriterier är trovärdighet (credibility), pålitlighet 

(dependability) och överförbarhet (transferability). Bryman (2011) beskriver kriterierna 

såhär: 

 Trovärdighet (credibility) motsvaras av intern validitet, det vill säga hur troliga 

eller sannolika resultaten är. 

 Pålitlighet (dependability) liknar reliabilitet, det vill säga om man får likartade 

resultat även vid ett annat tillfälle. 

 Överförbarhet (transferability) är en parallell till extern validitet, det vill säga om 

resultaten kan tillämpas i andra kontexter (s. 52). 

Urval 
 

Urvalet var målinriktat då vi i vår undersökning planerade att på 2-3 HVB för 

ensamkommande flyktingbarn göra 4-6 individuella semistrukturerade intervjuer med 

personalen. Det slutgiltiga urvalet resulterade i fyra respondenter som vi bokade tid och 

plats med för intervjuerna. Vi har valt att inte ange kön på våra respondenter eftersom 

vårt syfte inte är att jämföra män och kvinnors olika upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön. Våra respondenter har varit verksamma inom området ett till fyra år och 

har olika utbildningar och arbetslivserfarenheter.  

Sökprocessen 
 

Litteratursökning gjordes i databaserna PsycINFO, Arbline, Swepub, Primo, Uppsök 

och Sociological abstracts. De sökord vi har utgått ifrån är: Psykosocial arbetsmiljö 

(Psychosocial work environment), Ensamkommande flyktingbarn (Unacompanied 

children), Hem för vård och boende (Home for care and residence) och Personal (Staff).  

Etiska överväganden  
 

Vi har följt de fyra etiska principerna som Bryman (2011) tar upp:  

1. Samtyckeskravet: Deltagarna har själva rätt att bestämma över sitt deltagande.  
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2. Informationskravet: Forskaren skall informera den berörda personen om den 

aktuella forskningen och dess moment. Det ska informeras om att medverkan är 

frivillig och att de har möjlighet att avbryta när som helst samt att de kan ta 

tillbaka det som sagts under hela studiens gång.  

3. Konfidentialitetskravet: Står för att alla uppgifter om deltagarna ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. I vårt insamlade material har vi avkodat 

uppgifter som kan leda till identifiering av boendet och personalen. Allt material 

kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. 

4. Nyttjandekravet: Innebär att informationen som samlas in endast får användas 

för forskningsändamålet. Vi kommer alltså endast att använda materialet i vår C-

uppsats i Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet vid 

Mittuniversitetet. 

”En del av forskningsrollen i själva intervjusituationen handlar om etiska aspekter som 

att vara human, sensitiv, empatisk och förstående” (Ahrne & Svensson 2013, s.64).  

Dessa aspekter som Ahrne och Svensson tar upp är viktiga i en studie som genomförs 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer. I utformningen av intervjuguiden har vi även 

uteslutit frågor som rör känsliga personuppgifter. 

Resultat 

Arbetsansvar och arbetssituation 
 

Personalens arbetsuppdrag benämns på olika sätt av respondenterna, exempelvis 

handledare, förälder och vägledare men går ut på samma sak, att finnas där och stötta 

barnen i vardagen. Arbetsuppgifterna varierar, det är alltifrån skjuts och städning, till att 

följa med till barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Personalen kommer dit som de är, i 

sina vanliga kläder och använder sig själv som sitt främsta arbetsredskap.  

Arbetstempo och egenkontroll 

 

Respondenterna upplever att arbetstempot varierar beroende på personal och ungdomar. 

Det kan vara stressigt, speciellt när det anländer nya ungdomar på grund av att det blir 

mycket praktiskt att ordna såsom tolksamtal, läkarbesök och introduktion av boendet.  

En annan respondent utrycker att 8 av 10 dagar inte är stressig och att hur man upplever 

arbetstempot beror mycket på hur man är som person. Alla respondenter upplever att de 

kan vara med och påverka sin arbetssituation. Arbetet upplevs som fritt och 
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självstyrande, man kan oftast bestämma själv hur man vill forma sin arbetsdag bara man 

tar hänsyn till de arbetsuppgifter som ska göras. 

”Det är ett väldigt bra arbete i och med att du kan styra upp lite som du vill…har du 

intressen…vi säger fiske, fotboll…så då går de att kombinera så bra med de här jobbet 

om det finns ungdomar som är intresserad av de då…då förenar man ju nytta med 

nöje...” 

 

Det är oftast inte arbetsuppgifter som är fysiskt ansträngande exempelvis tunga lyft.  

 

”Det är en gång i veckan då det blir matleverans som det blir 10 minuters bärning…” 

 

Fysisk arbetsmiljö 

 

Det som framkommit om den fysiska arbetsmiljön är att den över lag är god. Till 

exempel kan man styra själv om man vill vara inomhus eller utomhus eller var man 

vistas under arbetsdagen (självklart med hänsyn till vad ungdomarna vill göra), vilket 

gör att den fysiska arbetsmiljön till stor del kan påverkas av personalen själv. Det som 

kommit fram i intervjuerna är att ena boendets lokaler inte upplevs vara optimala för 

ändamålet på grund av att det är flera våningar med långa korridorer, vilket gör att 

ungdomar och personal hamnar långt ifrån varandra rent fysiskt.  

 

”Jag kan tycka att lokalen vi har inte är optimal för det här ändamålet och det är något 

vi har pratat om i arbetsgruppen…” 

 

Skiftarbete 

 

Inom HVB för ensamkommande flyktingbarn arbetar man i skift, något som 

respondenterna tycker fungerar bra. En av respondenterna menar dock att schemat kan 

vara en nackdel om man får många timmar en vecka och få timmar veckan efter. På ett 

av boendena upplevs det också vara för lite rotation i arbetsgruppen, det är oftast samma 

personer som arbetar tillsammans: Detta resulterar i att det blir två grupper som går om 

varandra. Respondenterna har olika syn på vad som är bra med skiftarbete, att kunna 

arbeta in tid var en av fördelarna och en annan respondent ansåg att det var bra för 

ungdomarna med skiftande personal.  
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”Man jobbar liksom in arbetstiden intensivt under en period så är man ledig en längre 

period sen…” 

 

Svåra arbetssituationer 
 

Ingen av respondenter upplever ensamarbete på natten som något negativt förutom när 

det händer någonting exempelvis konflikter eller bråk. Vissa av ungdomarna har 

självskadebeteenden vilket kan sätta personalen i svåra situationer.  

 

 

”När man har kommit in till nån som har skurit sig och ligger livlös som det ser ut så är 

de första man gör… på ren instinkt att man kollar om dom andas.” 

 

 

En av respondenterna upplever att det är oklart vad hen får göra i vissa kritiska 

situationer. Om någon exempelvis hotar med kniv så finns ingen rutin för vad som 

gäller i väntan på förstärkning förutom att larma och följa svensk lag om nödvärn.  

 

 

”Så nackdelen blir väl att det är svårt å utbilda sig i situationer som man aldrig har 

varit med om…” 

 

 

Respondenten tycker att det vore bra om de fick träna på tänkbara situationer för att 

undvika kaos när ett tillbud sker, speciellt om något sker på natten under ensamarbete, 

när ingen annan personal finns tillgänglig på plats. 

Utrustning och skydd 

 

Ett av boendena är utrustad med överfallslarm kombinerat med personlarm. Larmet bär 

man på nätterna och man behöver bara trycka på en knapp så hamnar man direkt hos en 

operatör. Larmet har även inbyggd GPS som gör att man går att finna utan 

samtalskontakt. Det andra boendet har endast mobiltelefoner och inget larm kopplat till 

sig men enligt respondenterna finns inte samma problembild på det boendet, vilket gör 

att de inte är i behov av överfallslarm och personlarm. Båda boendena har en beredskap 

som kan ringas in om den ensamma personalen är i behov av hjälp och stöd i arbetet.  
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”Jag ska kunna ringa närsomhelst under dom där timmarna på natten om det skulle 

hända någonting…” 
 

 

Förutom överfallslarm är handskar en viktig utrustning. Flera av respondenterna pratar 

om att det är viktigt att skydda sig själv, framför allt mot smittor av olika slag. Några av 

respondenterna uttalar sig att det förekommer blodsmittor som hiv och hepatit inom 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn och därför skall alltid handskar finnas nära 

till hands. En av respondenterna efterlyser mer utbildning inom livräddning och 

sjukvård eftersom det kan ta tid för ambulans att anlända. Det råder delade meningar 

från respondenterna när det gäller smitta, rädsla och information. Några av 

respondenterna är inte rädda för att bli smittad och tycker att de har fått tillräcklig 

information om vad blodsmitta innebär och hur det undviks. Andra efterlyser mer 

information och ansvar från arbetsgivaren, exempelvis när det gäller vaccin mot hepatit 

b. 

 

”De är ju nånting som arbetsgivaren skulle ha klivit in och gett allihopa från 

början…men de har inte gjorts.. de tog flera år innan personal fick de…många ville ha 

de men de satt liksom i sirap för arbetsgivaren…till att vi fick godkänd att vi fick de 

betalt…det tycker jag är helt fel…alla skulle få det vid nyanställning…direkt...” 

 

När några av respondenterna pratar om att skydda sig själv känslomässigt pratar de även 

om att det är viktigt att skydda sig själv fysiskt. Exempelvis när man går in och bryter 

slagsmål och bråk finns en viss skaderisk. Det finns även en risk att ungdomarna kan ge 

sig på personal, fysiskt eller verbalt. Men flera av respondenterna är eniga om att de inte 

är personligt riktat, det finns oftast bakomliggande orsaker till ungdomarnas beteende 

och de kan komma att utageras mot personalen. Det kan uppstå svåra och jobbiga 

situationer med ungdomarna och deras utåtagerande beteende men ingen av 

respondenterna har känt sig rädd på arbetet.  

 

”Men jag tänker nog såhär, det har inte med mig att göra. Det är helt andra saker som 

händer med dom här personerna och det måste ut någonstans, man måste ju få reagera 

när man mår dåligt…//…Det är ju inte accepterat att man får säga eller göra vad som 
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helst. Men samtidigt finns det en förståelse för varför det kan hända saker om jag säger 

så…” 

Konflikter och kränkningar 

 

Kränkningar och trakasserier från ungdomarna förkommer men det är enligt flera av 

respondenterna upp till var och en om man tar åt dig av de hårda orden eller inte. Det 

finns oftast en förklaring som skapar förståelse hos personalen, till exempel 

språksvårigheter.  

 

”När det finns språksvårigheter… så istället för att säga att nån är stor så kan det heta 

tjock i ett halvår tills dom lär sig att tjock inte är ett bra ord utan man säger stor om 

människor.” 

 

Konflikter är något som förekommer enligt alla respondenter. Oftast är det vardagliga 

konflikter och inga allvarliga. En enig och jämställd arbetsgrupp med olika 

personligheter och erfarenheter som har ”högt i tak” och bra kommunikation finns enligt 

respondenterna på båda boendena. Därför hinner det sällan bli stora konflikter eftersom 

arbetsgruppen samarbetar. Olika personligheter och erfarenheter i arbetsgruppen är bra 

både för arbetsgruppen och för ungdomarna, att alla är bra på olika saker och 

respekterar varandra gör att det blir ett öppet och bra klimat på boendena.  

 

”Av naturliga skäl är man mindre aktiv ju äldre man blir. Därför viktigt att inte bara ha 

äldre som arbetar ihop…//… Så att en mix av det behövs för att ungdomarna ska bli 

nöjd. Eller nöjd, för att det ska bli bättre för dom.” 

 

Känslor och stöd 
 

Tilliten till- och synen på arbetsledningen ser olika ut hos respondenterna. Två av 

respondenterna anser att arbetsledningen skulle kunna göra mycket mer, arbeta mer 

förebyggande, erbjuda mer utbildning samt ge personalen mer tid och stöd i bearbetning 

och hantering av dramatiska upplevelser. De upplever också att arbetsledningen skulle 

kunna ge mer klara besked om vad och hur man ska göra i svåra situationer. Men de 

tycker samtidigt att de får bra stöd om de kräver det. De andra två respondenterna är 

eniga om att arbetsledningen gör ett bra jobb och att de får bra stöd vid kriser.  
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Krishantering och handledning 

 

Några av respondenterna tycker att krishanteringen måste utökas och förbättras. En 

respondent har sedan tidigare stor erfarenhet av krishantering men tycker att det behövs 

mer genomgång av krishantering för hela arbetsgruppen och efterlyser även utbildning i 

sorgehantering. En annan respondent önskar mer genomgång av krishantering från 

arbetsledningens sida då rutinen nu är att läsa i en pärm vilket lätt glöms bort vid 

krisartade situationer.  

 

”Sen krishantering blir ju…visst det är ju bra å ha en pärm för de också men de är ju 

sånt som man måste gå igenom tycker jag.” 

 

Handledning förekommer på båda boendena och upplevs som mycket positivt. 

Handledningen går till så att en extern handledare kommer till arbetsgruppen och 

hjälper arbetsgruppen att ventilera och ge varandra feedback. Handledningen sker 

kontinuerligt och vid behov kan även enskild handledning begäras. En av 

respondenterna framför att deras handledning varit lite ”haltande” och tycker att 

handledningen bör bli mer regelbunden. 

 

”Handledning är ju jätte viktigt i en sån här yrkesroll.” 

 

Arbetsgruppen 

 

Alla respondenter är nöjda med sin arbetsgrupp. En utav respondenterna tycker att de är 

viktigt att ha lättsamma arbetsrelationer för att trivas på sitt jobb och utrycker att det är 

en nästintill perfekt arbetsgrupp på hens arbetsplats i nuläget. Tilliten till kollegorna är 

viktig för att kunna stänga av från arbetet enligt en av respondenterna. En annan 

respondent tycker att det är svårt att stänga av från arbetet speciellt när det hänt något 

dramatiskt, funderingar på hur det går för både ungdomarna och personalen fortsätter 

fast hen gått hem från arbetet. Två av respondenterna hade inga problem alls med att 

stänga av från arbetet. 
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”Jag känner mig jättetrygg i arbetsgruppen...//... jag känner också att jag är väldigt 

uppbackad i kritiska situationer samtidigt som man är väldigt accepterad när man 

känner att “jag orkar inte med den här ungdomen”...//...det är det som gör att när jag 

kommer hem känner jag mig trygg med att ungdomarna har det bra fastän jag inte är 

här…" 

 

Känslor och hanterbarhet 

 

Strategierna för att skydda sig själv känslomässigt varierar. Tankar som att ungdomen 

måste ha det bättre här och att det inte hjälper att sätta sig ned och gråta är en strategi. 

Intala sig själv att det inte är personligt riktat det som sägs och görs av ungdomen är en 

annan. En av dem har helt enkelt lärt sig genom tidigare yrkeserfarenheter att kunna 

stänga av från arbetet.  

 

”Jag tänker inte på de… jag skiljer ju på arbete och fritid…” 

 

Det är många känslor som kan komma upp under en dag på arbetet. En av 

respondenterna utrycker de hela som en känslomässig berg och dalbana.  

 

”Ja…sorg är ju när dom mår dåligt som sagt… När jag väl är här så är jag 

överempatisk… jag far så jävla illa…vad ska man säga...sorg…medlidande…” 

 

Hjälplöshet och hopplöshet är känslor som ofta förekommer under en dag på arbetet. 

Känslan av att inte kunna hjälpa ungdomarna eller ge dem det de helst vill ha är en 

bidragande orsak till känslorna. Personalen upplever även många positiva stunder på sitt 

arbete. Att se ungdomarnas utveckling och alla framsteg de gör beskrivs som mycket 

positiv. En av respondenterna uttrycker att det bästa med arbetet är kontakten med 

ungdomarna och att hen varje dag blir överraskad av ungdomarna på ett positivt sätt. 

 

”Det mest positiva det är kontakten med ungdomarna. Helt klart. Det är jobbigt och 

slitsamt och det är också helt fantastiskt!” 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att ta reda på hur personalen upplever den psykosociala 

arbetsmiljön på HVB för ensamkommande flyktingbarn. Under studien framkom en 

varierad bild av den psykosociala arbetsmiljön. Vår uppfattning efter intervjuerna är att 

det mest avgörande för en god psykosocial arbetsmiljö var arbetsgruppen. Samarbetet i 

arbetsgruppen var avgörande för upplevelsen av trygghet i arbetet. Vilket vi anser är 

logiskt med tanke på arbetsuppgifterna, arbetsansvaret och det faktum att det enda 

arbetsredskapet de har är sig själva. Detta innebär att de måste förlita sig på sig själva 

och varandra. Därför anser vi att det viktigt med hög tillit inom arbetsgruppen. 

Att både personalens känslor och arbete är som en berg- och dalbana är förståeligt då 

arbetet med dessa ungdomar inte går att jämföra med exempelvis pappersarbete. 

Kommer du till arbetet och datorn inte fungerar kan du med högsta sannolikhet ringa 

någon som kan laga din dator. Går en ungdom ”sönder” är det inte lika enkelt att ”laga”. 

De är människor och varje individ är unik med olika behov och förutsättningar. 

Samarbete och ”högt i tak” i arbetsgruppen är att föredra för att kunna få arbetet med 

ungdomarna att fungera.  

Berglund och Schedin (2011) skriver att ett flertal studier visat att personer som arbetar 

med människor i utsatta situationer lättare drabbas av utbrändhet. Detta beror på att 

arbetet kräver stort känslomässigt engagemang, vilket i sin tur kan leda till emotionell 

utmattning. Därför anser vi att det är viktigt att arbetsledning på HVB för 

ensamkommande flyktingbarn tar ansvar för den psykosociala arbetsmiljön för sina 

arbetstagare. 

 Vår förförståelse av att arbetet med ensamkommande flyktingbarn var ett riskfyllt 

arbete stämmer till en viss del. Ungdomarna och boendets syfte är avgörande för hur 

riskfyllt arbetet är. Vi fann att vissa boenden tar in blandade grupper där det finns olika 

slags psykisk problematik medan andra delar in grupperna i kategorier av psykiskt 

tillstånd. Vår studie gjordes på ett boende med ungdomar utan någon slags psykisk 

problematik och ett boende med blandad psykisk problematik Skillnaderna mellan de 

två boendena visade sig även vid analysen av intervjuerna, Där kunde vi se stor skillnad 

på upplevelserna av den psykosociala arbetsmiljön de två boendena emellan. 
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Arbetsgruppen och arbetsledningen ser annorlunda ut på de två boendena men även 

problematiken och riskerna. Det vi kunnat utläsa är att arbete med ungdomar som har 

någon psykisk problematik kräver mer rutiner, utbildning i krishantering och sjukvård 

samt klara besked och information från arbetsledningen. Man kan se ett mönster att den 

psykosociala arbetsmiljön är sämre för personalen som arbetar med en grupp med en 

mer komplicerad problematik. Men med en bra arbetsledning bör det inte vara någon 

skillnad på den psykosociala arbetsmiljön på de två boendena som ingick i studien. AFS 

1993:02 betonar att det är arbetsledningens ansvar att se till så att arbetstagarna har 

fastställda rutiner vid krissituationer samt att övning av säkerhetsrutiner och åtgärder 

vid larm genomförs regelbundet. Vi anser att arbetsledning vid HVB för 

ensamkommande flyktingbarn bör anpassa den psykosociala arbetsmiljön efter 

personalens behov, upplevelser och känslor. Exempelvis upplever personalen på 

boendet med mer psykisk problematik att handledningen är något haltande vilket skulle 

kunna åtgärdas för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. 

Enligt Arbetsmiljöverket 2 (2013) är den egna personen det viktigaste redskapet när 

man arbetar med människor, något som respondenterna bekräftar. Handledning är därför 

viktigt för personalen för att kunna utföra ett professionellt arbete och samtidigt hålla en 

känslomässig distans. Handledning är även viktig för att främja goda relationer inom 

arbetsgruppen.  

Dyregrov och Mitchell (1991) skriver om behovet av emotionell distans för att inte 

personalen ska bli överväldigad av den känslomässiga situationen. De känslor som tas 

upp som är vanliga hos personal som arbetar med traumatiserade barn är bland annat 

hjälplöshet och sorg vilket också framkommer i våra intervjuer. Hjälplösheten kommer 

när personalen känner att de inte kan hjälpa ungdomarna när de kommer med krav som 

är svåra för personalen att tillgodose, exempelvis att hitta deras familj.   

Enligt Nash, Wong och Trlin (2006) behövs en bred kunskap för att arbeta med 

ungdomar som har någon form av problematik. Några av våra respondenter efterlyser 

mer utbildning i bland annat sorgehantering och sjukvård då de anser att de har för lite 

kunskap inom dessa områden. Dessa respondenter hör till boendet med psykisk 

problematik, det andra boendet anser sig inte vara i behov av mer utbildning i nuläget. 

Arbetsledning bör ge utbildning som är anpassad till personalens behov för att de ska 

känna sig trygga på arbetet. Detta styrks även av SOSFS 2003:20 där man kan läsa att 
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personalen ska ha den utbildning, erfarenhet och personliga lämplighet som arbetet 

kräver. 

Vi upplever att våra frågeställningar har besvarats. Vi vet numera hur personalen 

definierar sitt arbetsuppdrag. Vi har lärt oss att upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön kan se väldigt olika ut på olika HVB, samt att upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön också påverkas av hur man är som person. Vi har fått tagit 

del av både de positiva och negativa aspekterna av arbetet och vi upplever att vi har fått 

en större förståelse för personalen. Något vi tar med oss från vår studie är vikten av 

regelbunden handledning samt en bra, ansvarstagande arbetsledning när det handlar om 

att arbeta med utsatta människor. Även om vi inte stillat vår nyfikenhet fullt ut, och 

skulle vilja gräva djupare inom ämnet och dessa boenden så har vi fått vårt syfte 

besvarat, nämligen personalens upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön på HVB 

för ensamkommande flyktingbarn. 

Metoddiskussion 
 

När kontakt med de fem boendena togs var målet att intervjua 5-6 deltagare på 2-3 olika 

HVB. Dålig svarsfrekvens från boendena försvårade dock möjligheten att hitta 

deltagare. Påminnelser skickades ut vid uteblivet svar men slutligen var det endast två 

boenden som tackade ja. Det som kunde ha gjorts annorlunda är att vi utökat vår egna 

geografiska gräns och kontaktat fler boenden, för få fler deltagare till studien. 

Innan första intervjun genomfördes testades intervjuguiden genom två pilotintervjuer. 

Intervjuerna testades på två personer som inte har någon erfarenhet av arbete på HVB 

för ensamkommande flyktingbarn. Genom pilotintervjuerna kunde vi även förbereda 

oss för de kommande intervjuerna då ingen av oss hade någon tidigare vana av att 

intervjua. Det som kunde gjorts annorlunda när vi ser tillbaka i backspegeln är att vi 

kunde ha gjort pilotintervjuerna på personer som har erfarenhet och förståelse av arbete 

på HVB för ensamkommande flyktingbarn. Detta för att få en mer anpassad 

intervjuguide. Eftersom vi hade svårt att få tag i deltagare till själva studien så kändes 

det inte aktuellt att använda någon av de fyra deltagarna till en pilotintervju. 

De svårigheter vi upplevde under dataanalysen var att undvika tolkning av 

textmaterialet och hålla koder och kategorier textnära.  
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Genom respondentvalidering det vill säga i detta fall att deltagarna fått tagit del av 

transkriberingen av deras intervju så stärks studiens trovärdighet. Detta görs för att 

säkerställa att deltagarnas upplevelser uppfattats rätt av forskarna.  

 

Slutsats 

 

Vår slutsats av den psykosociala arbetsmiljön på HVB för ensamkommande 

flyktingbarn är att den påverkas mycket av arbetsledningen, arbetsgruppen samt 

sammansättningen av ungdomar. Upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön är 

högst individuell och man uppfattar den olika beroende på hur man är som person. 

Personalen använder sig själva som sitt främsta arbetsredskap och är därmed beroende 

av sin kropp och hjärna i arbetet, det vill säga både fysiskt och psykiskt. Därför anser vi 

att arbetsledning inom yrken som innefattar utsatta människor bör vara noga med att 

uppmärksamma och ta hänsyn till personalens psykosociala arbetsmiljö.  

Det skulle vara intressant att göra en liknande studie fast i ett mer internationellt 

perspektiv, hur det ser ut över lag i landet och även globalt. Efter vår granskning av 

studier kring detta område anser vi att det är lite forskat ur personalens perspektiv på 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn. 
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Bilaga 1 Studieinbjudan 

 
 

Härmed inbjuds Er arbetsplats att delta i en undersökning rörande personalens 

psykosociala arbetsmiljö på HVB för ensamkommande flyktingbarn, ett område som är 

lite undersökt men intressant då allt fler arbetar med ensamkommande flyktingbarn.  

 

I vår undersökning planerar vi att på 2-3 HVB-hem göra 5-6 individuella intervjuer och 

letar därför nu deltagare till undersökningen. När vi fått klartecken till deltagande 

kommer vi att boka tid och plats för intervjuerna som tar cirka 60 minuter. För att 

säkerställa dokumentationen kommer vi att spela in intervjuerna.  

 

Det frivilliga deltagandet innebär att deltagaren kan hoppa av undersökningen samt ta 

tillbaka det som sagts när som helst under studiens gång. Vid sammanställning av 

materialet kommer vi att avkoda uppgifter som kan leda till identifiering av boendet och 

personalen. Materialet kommer endast att användas i vår C-uppsats i Programmet för 

hälsa och rehabilitering i arbetslivet, allt material kommer att förstöras när C-uppsatsen 

är godkänd.  

 

Vid eventuella frågor kring undersökningen får Ni gärna kontakta oss. 

 

 

Josefin Gustafsson och Lisa Lindmark 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Lisa Lindmark: 073-045 33 21 eller lili1110@student.miun.se  

Josefin Gustafsson 070-372 36 60 eller jogu1114@student.miun.se  

Handledare: Jan Eriksson Jan.Eriksson@miun.se 

 

mailto:lili1110@student.miun.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Yrkesroll  

Kan du berätta lite om din yrkesroll? 

Hur länge har du jobbat inom/på detta HVB? 

Arbetssituation 

Arbetsuppgifter/Typisk arbetsdag 

Stor arbetsmängd/Högt arbetstempo 

Fysiska miljön 

Skiftarbete/Oregelbundna arbetstider 

Ensamarbete 

Upplevelser/Påfrestningar/Fördelar/Nackdelar 

Risker 

Konflikter/Kränkningar/Trakasserier 

Hot och våld 

Smitta 

Utrustning/ Larm/Skyddskläder 

Stöd i arbetet 

Handledning./Arbetskamrater/Krishantering/Stöd och hantering  

Emotionell hantering 

Känslor en dag på arbetet 

“Stänga av” från arbetet 

Känslomässig distans/Hanterar upplevelser 

Strategi för att skydda sig själv känslomässigt 

Hjälplöshet/Sorg/glädje 

Behållning av arbetet 

Bästa med arbetet 

Positiva aspekter  

 


