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Abstract

Titel Maskrosarbetare - En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av
resiliensskapande
Författare Nåmis Louisedotter

Socialarbetare är en utsatt profession när det kommer till stress, som ofta grundas i en hög
arbetsbelastning. Emotionell utbrändhet är en annan av riskerna inom professionen. Resiliens som
begrepp fångar in den motståndskraft som kan skapas för att skydda sig mot denna stress. Syftet med
studien var att undersöka hur socialarbetare ser på begreppet resiliens och tillståndet som detta
innebär. Syftet var även att undersöka hur socialarbetare går tillväga för att skapa resiliens i
yrkeslivet. Då tidigare forskning huvudsakligen använder en kvantitativ ansats, har denna
uppsats positionerat sig utifrån en kvalitativ ansats för att fånga en mer djupgående bild av hur
resiliens skapas. Uppsatsen utgår från sex intervjuer med socialarbetare från olika yrkesroller,
där det teoretiska ramverket resiliens och systemteori användes för att tolka intervjuerna.
Fokus har legat på socialarbetarnas egna upplevelser av att skapa resiliens samt deras egna
uppfattningar om begreppet. Resultatet visar att synen på resiliens skiljer sig mellan de olika
socialarbetarna, men att alla i praktiken förhåller sig till begreppet. Studien visar även på att
socialarbetare använder sig av individuella copingstrategier för att hantera arbetsbelastningen,
då hanterandet av arbetsbelastningen oftast hamnar på den individuella socialarbetaren istället
för på organisationen i stort. En slutsats som nås är att organisationen fyller en viktig roll i
skapandet av resiliens för den individuella socialarbetaren, där särskilt handledning pekas ut
som ett sätt för organisationen att skapa resiliens. I slutdisskusionen formuleras även förslag
till fortsatt forskning, exempelvis att undersöka djupare hur socialarbetare ser på begreppet
resiliens och vilka strategier som används för att bygga resiliens.

Nyckelord Resiliens, copingstrategier, socialarbetare, motståndskraft, friskfaktorer
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Förord
Jag vill här framföra tack till alla som deltog i min studie, samt även alla som visade intresse
för att delta. Genom att få ta del av era upplevelser och erfarenheter gav ni mig grunden till
den uppsats som läsaren nu har framför sig. Vill även tacka Anna Ryan Bengtsson som i sin
roll som handledare hjälpte mig fram genom den kaotiska process som ett uppsatsskrivande
kan upplevas som. Särskilda tack till Hilma, gulletuss, katten och skatteverket i er
intellektuella och emotionella stöttning genom denna kaotiska tidsperiod.
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1. Inledning
1.1 Problemformulering och studiens relevans för det sociala arbetet
Socialarbetare arbetar ofta inom områden som skapar en hög emotionell påfrestning, vilket

kan leda till olika former av utmattning och utbrändhet. Detta har diskuterats på ett synligt sätt

inom forskning och annan litteratur sedan många år tillbaka, men har blivit mer diskuterat

sedan New Public Management (NPM) fått större genomslag (Astvik, Melin & Allvin, 2017).

Redan 2002 skriver Lloyd, m.fl. att ökningen av det vetenskapliga underlaget för området, kan

vara ett tecken på att den faktiska påfrestningen har ökat för socialarbetare. I en studie om

Australiensiska socialarbetare och arbetsterapeuters emotionella påfrestning i sitt arbete

(Lloyd & King, 2004) skriver författarna att deras data visar på att socialarbetare har en hög

nivå av emotionell utbrändhet, en slutsats som de menar stämmer överens med Brittiska

socialarbetares nivå av emotionell utbrändhet i andra studier. Detta är någonting som även

Astvik & Allvin (2012) beskriver stämmer överens med en svensk kontext. Arbetsmiljöverket

(2018) pekar exempelvis ut att en fjärdedel av socialsekreterarna i deras rapport lider av

psykiska påfrestningar som uppstått genom arbetets stress. Astvik, Melin & Allvin (2014)

nämner i en annan studie att det finns ett behov av att binda ihop forskningen gällande

copingstrategier med hur människor i praktiken använder sig av olika strategier, när det gäller

coping inom socialt arbete. Ett behov som har inspirerat denna studie.

Det finns en pågående debatt gällande termen resiliens inom socialt arbete som jag menar är

viktig att benämna. Ena sidan menar att resiliens som begrepp är nyliberalt tankegods

(Garrett, 2016) som centrerar ansvaret på individen, medan den andra sidan ser resiliens som

en central del av att kunna klara av att vara socialarbetare (D. van Breda, 2019). Resiliens är

ett ord som ofta är återkommande inom litteratur för socialt arbete och har blivit ett keyword.

Garrett (2017) beskriver hur nyckelbegrepp (keywords) inom socialt arbete fyller en viktig

funktion för att skapa de diskurser som vi använder oss av inom professionen. Dessa

nyckelord går enligt Garrett att se som toppen av ett isberg, där vi genom kritiskt granskande

kan förstå mer och mer av vad som döljer sig under ytan. Jag menar att uppsatsens syfte kan

bidra med exempel på hur socialarbetare i sitt praktiska yrkesutövande förhåller sig till

begreppet i praktiken och teorin, vilket möjligtvis kan nyansera debatten om termen.

Sekundär traumatisering (Asker Palmer, 2019, s. 27) är ett exempel på långtgående negativ
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påverkan som socialarbetare kan få genom sitt yrkesutövande. Det finns ett vetenskapligt

underlag för att socialarbetare är utsatta för en hög risk av emotionell utmattning och

utbrändhet, vilket jag ämnar att presentera i den här artikeln. Problemformuleringen för

uppsatsen handlar om att undersöka hur socialarbetare i deras arbetsliv skapar resiliens, för att

skydda sig själva mot denna emotionella påfrestning som jag talar om ovan. Jag menar att det

finns ett behov av att kollektivt dela med sig av olika strategier för att klara av detta nära och

påfrestande arbete med andra människor. Det existerar ett brett underlag för socialarbetares

utsatthet när det kommer till emotionell påfrestning och utsatthet, men behovet för att visa på

hur socialarbetare gör i praktiken för att hantera denna interna påfrestning är någonting som i

mina ögon kvarstår. De individuella copingstrategierna är fokuserade på att hantera

arbetsbördan inom organisationen (Astvik, Melin & Allvin, 2014), men det jag vill svara på

med min uppsats är hur de intervjuade socialsekreterarna hanterar den emotionella risken och

skapar resiliens i yrkeslivet. Presentationen av mina fynd ska kunna bidra med kunskap om

vilka olika copingstrategier socialarbetare använder för att skapa resiliens, då jag menar att

detta kan hjälpa studenter inom socialt arbete att finna sätt som kan fungera för dem när de

kommer ut i arbetslivet. Samtidigt som det kan bidra med att visa för verksamma inom

professionen vilka olika praktiska strategier det finns som socialarbetare använder för att

hantera påfrestningen i sitt yrke.

1. 2 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur socialarbetare skapar resiliens i deras

arbetsliv, d.v.s. en motståndskraft mot riskerna som finns i arbetet, genom olika

copingstrategier. Uppsatsen syfte är också att undersöka vilken syn de intervjuade

socialarbetare har på begreppet och tillståndet resiliens.

Frågeställningarna som uppsatsen ska besvara är följande:

● Hur ser socialarbetare på resiliens som begrepp och tillstånd?

● Hur går socialarbetare tillväga för att skapa resiliens i yrkeslivet?

1.3 Avgränsning
Jag har valt att avgränsa min studie till att undersöka hur socialarbetare använder sig av

copingstrategier för att skapa en resiliens i praktiken, då jag menar att tidigare forskning fokuserat på

att beskriva socialarbetarens utsatthet eller hur de hanterar den stress som kommer med den
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organisatoriska modellen som är verksam under NPM. Studien är också ämnad att undersöka på olika

förhållningssätt till termen resiliens som de intervjuade socialarbetarna har. Jag menar att det är av stor

vikt att undersöka hur socialarbetare går tillväga för att hantera den belastning de upplever i yrkeslivet,

för att kunna förbättra både arbetsmiljö för socialarbetare men också för att kunna se på hur

socialarbetarens arbetsbelastning påverkar klienterna.

1.4 Studiens fortsatta disposition
I inledningen presenteras problemformulering och studiens relevans för det sociala arbetet,

förförståelse och avgränsning. Fortsättningsvis efter studiens inledning så följer det andra

kapitlet som beskriver den tidigare forskningen på området med en kortare sammanfattning. I

det tredje kapitlet presenterar jag studiens teoretiska begrepp som jag använder för analysen.

Vidare i det fjärde kapitlet förklarar jag vilken metod jag valt för att genomföra denna studien.

I kapitel fem redovisar jag studiens resultat med tillhörande analys. Kapitel sex avslutar

studien med en diskussion för att binda samman mitt resultat med övriga delar av studien.
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2. Tidigare forskning
Nedan presenteras tidigare forskning som jag anser ger en överblick över de relevanta studier

som angränsar, underbygger eller ringar in det som är studiens syfte. Undersökningen av den

tidigare forskningen på ämnet har gjorts genom Göteborgs Universitets supersök-funktion på

Universitetsbibliotekets hemsida, samt via Social Services Abstracts. Sökorden som använts

och/eller kombinerats är “Social work”, “Resilience”, “Resiliens”, “Socialt arbete”, “Social

work coping”, “Strategier”, “Practice”, “Praktik” och “Stress”. De artiklarna som jag valt är

alla peer-reviewed. Genom att läsa olika vetenskapliga artiklar har jag även funnit inspiration

genom informationen och referenserna, vilket hjälpt mig att få en överblick över

forskningsområdet. Artiklarna kommer nedan kort att beskrivas och relevanta delar utvecklas

djupare. Av de 12 artiklar jag funnit relevanta för studiens syfte är 7 av dem internationella,

medan 5 av dessa är från Sverige. De vetenskapliga artiklarna som har några år på nacken har

jag valt att ta med då de fortfarande är relevanta att använda sig av, vilket jag baserar på att de

fortfarande används som referenser i andra studier.

2.1 Utbrändhet och stress hos socialarbetare
Stress definieras som en  psykofysiologisk reaktion i kroppen som skapas av en yttre

belastning (Zanderin, 2005, s. 143). Denna reaktion har som syfte att få organismen, d.v.s.

människan i detta fall, att anpassa sig efter rådande situation. Stress fyller därför en viktig

funktion för anpassning, men till en viss nivå innan det istället skapar negativa effekter för

individen. Flertalet studier pekar på att socialarbetare är extra utsatta när det kommer till

ohälsosam stress och att bli kliniskt utbrända (Lloyd & King & Chenoweth, 2002, Coffey,

Dugdill & Tattersall, 2004, Lloyd & King 2004). Särskilt när det kommer till socialtjänsten

som arbetsplats (Bruhn, Baianstovu & Petersén, 2020, Astvik, Melin & Allvin, 2014). Stress

kan definieras som mentala och emotionella reaktioner på olika stressorer, vilket aktiverar det

sympatiska nervsystemet (Lloyd, King & Chenoweth, 2002). Lång exponering för stress kan

skapa ångest och psykosomatiska symptom hos individen. Vid lång kronisk exponering för

stress kan det leda till utbrändhet (burnout), vilket är en allvarlig reaktion på att kroppen inte

har fått möjlighet att återhämta sig från den stress som en individ upplever (ibid). Personer

som drabbas av utbrändhet upplever symptom som emotionell och fysisk utmattning,

depersonalisering och en oförmåga att känna tillfredsställelse över sina prestationer.

Konsekvenserna av att många socialarbetare drabbas av dessa stressymptom har diskuterats
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genomgående i litteraturen (Ravalier et al., 2021), då det både är ett problem att ohälsa

drabbar individer men även att detta resulterar i stor personalomsättning som leder till

instabila arbetsplatser med låg resiliens.

2.2 Organisatoriska strukturer och individuella copingstrategier
Höjer, S. et al., (2021) beskriver i sin studie hur möjligheterna för att hantera arbetsbördan

inom socialtjänstens försörjningsstöd är snäv. Genom sin studie har författarna undersökt hur

socialarbetare som arbetar med myndighetsutövning på försörjningsstödet, samtalar om och i

praktiken hanterar den arbetsbörda som de upplever i organisationen. Studien beskriver hur

socialarbetare använder sig av olika strategier för att förhindra överbelastning. Dessa

strategier sker på en organisationsnivå, avdelningsnivå och på individnivå. På en

organisatorisk nivå visar studien på att det inte finns så många sätt att begränsa antalet

ärenden som kommer in, utan detta sker vanligtvis på en avdelningsnivå då man genom

samarbetet med andra avdelningar eller organisationer kan förhala individuella ärenden.

Författarna påpekar dock att ärendet fortfarande finns kvar, men att det istället flyttas bort från

den egna avdelningen. Att utöka antalet handläggare upplevs oftast som någonting positivt,

förutom när det handlar om att ta in konsulter för att hjälpa till med arbetsbördan. Författarna

beskriver hur studien visar på att stöd från arbetsgruppen fyller en viktig funktion, men att

detta försvåras om det är en avdelning med hög personalomsättning vilket leder till att det

saknas kompetens för kollegorna att kunna hjälpa varandra. Författarna menar att det främst är

upp till de enskilda socialarbetarna på försörjningsstödet att försöka begränsa arbetsbördan

och därmed överarbete. Samtidigt är möjligheten att faktiskt begränsa mycket liten, även om

strategier hos de individuella handläggarna finns. Det vanligaste sättet att hantera

arbetsbördan är att påskynda arbetet med ärendet för att nå ett slut på nämnda ärende, genom

att ge ett beslut, en insats eller ett avslag. Studien visar sammanfattningsvis på att det finns en

utsatthet för socialarbetare inom försörjningsstödet och att de har en begränsad möjlighet att

kunna påverka sin arbetsbörda. Enligt Zanderin (2005, s. 147) går det se hur det skapas en

negativ stressbelastning för individen när det blir en konflikt mellan förmågan de har och

kraven som ställs på dem, vilket i så fall går att tolka som att arbetssituationen som beskrivs

av Höjer, S. et al. blir en källa för stress.

Hellgren, Astvik & Welander (2017) undersöker i sin studie den problematiska arbetssituation

som anses finnas inom den svenska socialtjänsten, med sina höga nivåer av stressrelaterad
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ohälsa och svåra arbetsvillkor. Författarna beskriver hur människobehandlande organisationer

de senaste decenniumen har fått en ny typ av styrning genom att NPM blivit det paradigm som

nu styr välfärdsinstituionerna, vilket har gjort arbetssituationen mer krävande då arbetsbördan

har ökat. Den marknadsorientering som nu är rådande gör att resultat och kostnadseffektivitet

är största fokus. Enligt studien så har mycket av ansvaret för att hantera obalansen mellan

resurser och krav hamnat på den enskilda socialarbetaren, vilket leder till en ökad stress. Det

sker en emotionell påfrestning när socialarbetarna måste befinna sig i skärningspunkten

mellan att hjälpa den enskilde och att leverera det som organisationens styrning kräver. Enligt

författarna skapar detta ett etiskt dilemma som skapar en stress hos socialarbetarna. Stöd och

hjälp från omgivningen är en viktig faktor, enligt studien, för att socialarbetaren ska kunna ha

en resiliens när det kommer till påfrestningen i arbetet. Det kollegiala stödet har visat sig vara

väldigt viktigt för att kunna hantera arbetsbördan och den emotionella och etiska stress som

skapas. Socialsekreterarna och biståndsbedömarna i studien uppgav att de hade ett stort

kollegialt stöd, men samtidigt visade de en högre nivå av stressymptom än cheferna, som var

den tredje kategorin i studien. Författarna menar att studien bekräftar tidigare studier gällande

socialarbetare och biståndshandläggarnas utsatthet när det gäller den psykosociala

arbetsmiljön. Författarna menar att studiens resultat går att tolka som att den

organisationsmodell som skapats av NPM, inte främjar det bottom-up-perspektiv som tidigare

varit centralt i människobehandlande organisationer. Studien når en slutats i att den visar på

att organisationens utformning efter NPM har en negativ effekt på den psykosociala

arbetsmiljön som socialsekreterarna och biståndsbedömarna verkar inom.

I sin artikel vid namn Survival strategies in social work: A study of how coping strategies

affect service quality, professionalism and employee health undersöker Astvik, Melin &

Allvin (2014) vilka copingstrategier som används av socialarbetare för att hantera

arbetsbördan. Deras resultat visade på att det finns ett generellt problem med en

arbetsöverbelastning inom socialt arbete, som ger en stress på socialarbetarna som försöker

hitta olika copingstrategier för att klara av sitt jobb. Författarna hittade fem centrala

copingstrategier som används av de intervjuade socialarbetarna: Compensatory,

Demand-reducing, Disengagement, Voice och Exit. Compensatory-strategin handlar om att

arbeta övertid, att ta med sig arbetet hem eller att inte ta sin raster. Detta för att kunna hantera

den arbetsbelastning som är omöjlig att hantera inom ramarna för sin arbetstid. Författarna

problematiserar detta ur ett hälsoperspektiv, då det inte finns utrymme för återhämtning om

detta är normen. Demand-reducing-strategin innebär att acceptera att göra ett sämre arbete än
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man egentligen vill, för att kunna klara av den arbetsbelastning som man är tilldelad.

Författarna menar att detta skapar en inre etisk konflikt hos socialarbetaren, som leder till en

ohälsosam stress. Disengagement-strategin innebär att socialarbetaren försöker att distansera

sig från sitt arbetslag eller arbetssituationen i sig, ofta för att situationen ser ej förändringsbar

och ohanterlig ut. I studien poängterar de att många andra studier pekat på att kollegialt stöd

fyller en väldigt viktig funktion för att skapa resiliens, vilket blir väldigt svårt att få ta del av i

en organisation där Disengagement är en vanlig strategi bland medarbetarna. Voice-strategin

beskrivs som ett sätt att skydda sin professionella integritet och minska psykologisk stress,

genom att protestera mot den situation som man menar är ohållbar för de inblandade. Genom

att öppet protestera menar författarna att socialarbetarna kan flytta sin självkritik som skapas

av det etiska dilemmat när man måste prioritera organisationen framför brukare/klienter,

genom att rikta ansvaret mot organisationen genom att kritisera denna. I intervjuerna som

studien baseras på, påpekar dock många socialarbetare att denna taktik oftast inte fungerar för

att förändra situationen. Den sista strategin, exit-strategin, innebär att socialarbetaren lämnar

situationen genom att säga upp sig från sitt arbete eller helt enkelt blir sjukskriven för att

arbetsförhållandena ser ut som de gör. Då denna strategin inte är ovanlig inom socialt arbete

med sin höga personalomsättning, skapar det ett stort problem på arbetsplatser där det

kollegiala stödet inte kan växa fram när det hela tiden kommer in ny personal som ska fylla

upp efter de som använt sig av exit-strategin. Då forskning visar på att en tilltro och

tillfredsställelse gentemot sin organisation är en viktig faktor för den anställdes produktivitet

och därmed organisationen i stort (Chmiel, Fraccaroli & Sverke, 2017, s. 425f ), blir det

problematiskt för både klienter och anställda när detta brister.

2.3  Stärkande faktorer i skapandet av resiliens
Hitchcock et al. (2020) poängterar att majoriteten av socialarbetare finner

arbetstillfredsställelse i sitt arbete och stannar kvar inom professionen. Genom att skifta fokus

från risker till styrkor och tillgångar menar jag att vi kan undersöka hur riskerna hanteras på

ett bra sätt istället för att endast lokalisera vad riskerna är. Resiliens hos socialarbetare

fungerar som ett motstånd mot yrkets risker, där förmågan att stå emot och återhämta sig från

stress och risker blir resultatet. Ravalier et al. (2021) skriver i sin studie att de intervjuade

socialarbetarna berättar att de ser sitt jobb som belönande genom att de t.ex. får hjälpa

människor i svåra situationer, en faktor som alla värderade väldigt högt. Författarna beskriver

även hur en annan positiv faktor för de intervjuade var att de upplevde ett stort stöd av den
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kollektiva gemenskapen inom det sociala arbetet mellan yrkesverksamma. Savaya, Levin &

Roziner (2021) beskriver i sin studie att de deltagande socialarbetare upplever en hög nivå av

inneboende belöningar, vilket går att se som en faktor till att de stannar kvar i professionen

trots riskerna som finns med arbetsbelastningen.

Vilka faktorer som får socialarbetare att stanna inom socialtjänstens avdelning som arbetar

med barn undersöker Frost et al. (2018) i sin studie Why do they stay?. Författarna beskriver

hur det blivit ett större fokus gentemot att organisationerna fyller ett syfte i skapandet av

resiliens och även har ett ansvar att göra detta. De argumenterar för att skapandet av resiliens

inte går att lägga enbart på individer, utan det ska ske i samspel med individen och det

kollektiva. Intervjupersonerna nämner att arbetet i sig är belönande, både på ett personligt och

ett kollektivt plan. Möjligheten att göra en annan människas liv bättre beskrivs som en

motivation till att stanna kvar på arbetsplatsen, trots frustrationen som kommer med att

organisationen begränsar vem som kan få hjälp. Författarna menar att socialarbetare som får

de verktygen som krävs för att hjälpa de som behöver, får högre motivation och

jobbtillfredställelse. Författarna beskriver hur handledning dyker upp hos intervjupersonerna

som ett viktigt rum för reflektion och stöttning på arbetsplatsen. Förutom att handledningen

kan vara stöttande kan det också upplevas som någonting kontrollerande, där arbetsgivaren

använder handledningen för att fylla ett inkvisitorisk syfte. Slutsatsen som Frost et al. (2018)

presenterar är att de kollektiva faktorerna är viktigast enligt den data de samlat in. D.v.s.

relationerna mellan kollegorna på arbetsplatsen och hur organisationen i sig är uppbyggd för

att möjliggöra handlingsutrymme och en motståndskraft hos medarbetarna. De beskriver att

skapandet av resiliens är komplext och det kräver mer forskning på området för att öka

förståelsen. En poäng de anser viktig är att för stort fokus på individen tar bort fokus från

organisationen och andra kollektiva faktorer för hur resiliens skapas.

Hitchcock et al. (2020) beskriver hur utbildningen för socialarbetare fyller en viktig funktion

för att lära studenterna vad resiliens som begrepp innebär, samt hur man i praktiken kan skapa

resiliens som yrkesverksam. Genom att göra studenterna redo för att hantera riskerna som

finns med att arbeta inom socialt arbete, kan utbildningen lägga en grund för resiliens hos

dessa. De belyser samtidigt behovet av en kritisk blick när det gäller resiliens, för att inte

framställa det som ett individuellt ansvar eller någonting som är ett statiskt karaktärsdrag.

Detta för att förhindra att lägga skulden på individer som upplever negativa konsekvenser av

att vara verksam inom professionen. Författarna är medvetna om att deras studie är begränsad,

11



då mycket av litteraturen och forskningen är från England. Det är därför svårt att dra generella

slutsatser för en internationell kontext.

Sekundär resiliens (från engelskans vicarious resilience) är de positiva effekter som går att

lokalisera hos personer som arbetar med traumatiserade klienter. Edelkott et al. (2016) skriver

att fenomenet har visat sig i studier om personer som arbetar med trauma och går att se som en

motpol till sekundär traumatisering. Sekundär resiliens visar sig genom att behandlaren

upplever hopp och en hög tillfredsställelse med sitt arbete, vilket de även tar med sig utanför

sitt arbete. Författarna (ibid) beskriver hur behandlare som arbetar med traumatiserade klienter

kan uppleva klienternas utveckling och överkommande av svårigheter, som stärkande att få

bevittna och vara en del av. Edelkott et al. skriver att detta går att se i många olika studier, där

de som arbetar med personer som har varit med om trauman får sin egna resiliens stärkt

genom att arbeta med denna målgruppen. Konceptet är nytt och det krävs mer forskning på

området. Enligt mig går dessa studier i linje med att lägga fokus på de friskfaktorer som går

att se hos socialarbetare i deras arbete, istället för att endast lägga fokus på de risker som

finns. Genom att värna om de friskfaktorer som finns, ökar vi möjligheten att skapa en

resiliens och klara av arbetets påfrestningar.

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen på att stress och utbrändhet är någonting

som socialarbetare är extra utsatta för, vilket är ett problem både på individnivå men även en

organisatorisk nivå då det blir svårt att håll kvar medarbetare på arbetsplatsen. Det framgår

även enligt studierna att möjligheten att anpassa sin arbetssituation inom det sociala arbetet är

snävt, av organisatoriska skäl. Istället framgår det att många försöker hitta individuella

copingstrategier för att hantera en arbetsbelastning som de upplever är för hög, vilket är

återkommande i studierna. I den tidigare forskningen framgår det att ett kollegialt stöd och

känslan av att göra gott är viktiga faktorer för att kunna hantera arbetet och känna att det går

bra att stanna kvar som yrkesverksam inom det sociala arbetet. Skapandet av resiliens är

någonting komplext, vilket är tydligt om man läser den tidigare forskningen om ämnet. Det är

därför enligt mig ett viktigt avslut när Hitchcock et al. (2020) poängterar att utbildningen har

en viktig roll när det gäller att förmedla vad resiliens är och hur det skapas i praktiken.

Komplexiteten gällande hur begreppet resiliens uppfattas hos socialarbetare innebär också att

det finns ett behov av fler studier gällande hur resiliens kan skapas i praktiken och vilka
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copingstrategier som används för att göra detta. Det finns även ett behov av att undersöka

närmre hur begreppet tolkas och vilken mening som socialarbetare fyller begreppet med, för

att få en större förståelse för vilken roll termen spelar inom det sociala arbetet. Två behov som

ligger grund för studiens två frågeställningar. Då den tidigare forskningen jag presenterat till

mångt och mycket består av kvantitativa studier, menar jag att min kvalitativa ansats bidrar

med en djupare förståelse av fenomenet.
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3. Teori
Här kommer jag presentera de teoretiska ramverk samt begrepp jag valt att använda för att

tolka det empiriska materialet jag samlat in. Resiliens har jag valt då det är ett begrepp som är

kärnan i min studie, där jag vill undersöka hur resiliens skapas av socialarbetare samt hur de

förhåller sig till begreppet. Copingstrategier ingår i skapandet av resiliens och för att se hur

intervjupersonerna hanterar stress och motgångar i sitt yrkesliv ingår denna teori under

resiliens. Friskfaktorer är valt för att försöka lokalisera de faktorer som de intervjuade

socialarbetarna upplever är skyddande faktorer i deras arbetsliv, vilket blir en faktor i

skapandet av resiliens. Genom min sista valda teori, systemteori och mer specifikt

livsmodellen, ämnar jag att kunna binda ihop hur olika system kring den intervjuade

samverkar för att skapa resiliens. Med hjälp av ett systemteoretiskt perspektiv finns även

möjligheten att lokalisera i vilka system det brister eller förstärks när det kommer till att

försöka skapa resiliens.

3.1 Resiliens
The term resilience has been variously used to describe a substance of elastic

qualities, the capacity for successful adaptation to a changing environment,

and the character of hardiness and invulnerability. More recently, resilience

has been conceptualized as a dynamic process involving an interaction

between both risk and protective processes, internal and external to the

individual, that act to modify the effects of an adverse life event. Resilience

does not so much imply an invulnerability to stress, but rather an ability to

recover from negative events. (Olsson et al., 2003, pp. 1 – 2)

Jag har valt att använda resiliens som term i min studie då det är ett mer holistiskt begrepp som fångar

in mer än vad copingstrategier gör. Skapandet av resiliens innebär mer än kognitiv och

beteendemässiga anpassningar. För att lägga grunden till en personlig resiliens krävs det även att göra

gränsdragningar i sina relationer på arbetet och privat (Grant & Kinnman, 2014, s. 33f), att ha ett

kritiskt förhållningssätt till sin profession för att hantera ovissheten som ofta blir synlig i arbetet med

människor (Grant & Kinnman, 2014, s. 54f), en djup självförståelse (Grant & Kinnman, 2014, s. 149)

och för att fungera i längden även en kollektivt skapad resilient arbetsplats (Grant & Kinnman, 2014, s.

170).

Resiliens som begrepp handlar om förmågan att hantera motgångar och negativ påfrestning, t.ex. stress
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(Grant & Kinman, 2014, s. 17) (Hitchcock et al., 2020). Denna plastiska förmåga att hantera stressorer

eller svåra livssituationer ska inte tolkas som att fullständigt skydd för individen, utan snarare

förmågan att kunna hantera situationen på ett lättare sätt för att snabbare återhämta sig (ibid). Resiliens

som begrepp används inte endast för individer, utan det går även att använda på ett systemteoretiskt

plan där människobehandlande organisationer, kultur, familj och andra delar av den sociala

omgivningen kan besitta en motståndskraft (D. van Breda, 2019). En individ kan därför besitta

resiliens, samtidigt som denna individ kan vara del av en omgivning som besitter resiliens genom hur

detta sociala sammanhang fungerar. Grant & Kinnman (2014, s. 19) menar att det råder konsensus

inom forskningen om socialt arbete att resiliens spelar en nyckelroll för socialarbetare för att kunna

hantera sin arbetssituation. Författarna menar att resiliens fyller en viktig roll både på det individuella

planet för socialarbetare, men även när vi ser till organisationens förmåga att skapa resiliens genom hur

arbetsplatsen fungerar. Resiliens blir en central skyddande faktor för socialarbetaren i svåra situationer

och hjälper dem att hantera motgångar (ibid, s. 21). Resiliens är inget karaktärsdrag eller ett totalt

skydd mot stress, utan istället ett tillstånd av att kunna anpassa sig till de livskrav vi har i vår

omgivning (ibid, s. 30). Grant & Kinnman (ibid) menar att resiliens är någonting vi kan utveckla

genom praktiska copingstrategier, där vår omgivning även spelar en nyckelroll. Särskilt som

socialarbetare där behovet av kollegialt stöd är en viktig faktor, enligt Grant & Kinnman och de studier

jag presenterade ovan.

3.1.1 Copingstrategier

Copingstrategier definieras som en individs kognitiva och bettendemässiga anpassning, för att

hantera interna och externa krav (Astvik, Melin & Allvin, 2014).  I sin bok om att skapa

resiliens i det sociala arbetet skriver Grant & Kinnman (2014, s. 164) att individer med en

resiliens har en förmåga att använda sig av copingstrategier för att klara av stressorerna

omkring dem. Copingstrategier är individuella och det skiljer sig därför mellan individer vilka

copingstrategier som fungerar bäst. De kan vara både aktiva och undvikande i hur de ter sig.

Exempelvis är att söka socialt stöd, uttrycka sina känslor och att planera sin tid aktiva

tillvägagångssätt för coping. Medan användandet av droger eller att ignorera problemen är

undvikande copingstrategier (ibid). Währborg (2009, s. 88) beskriver att det går att dela upp

copingstrategier i problemfokuserade strategier och emotionsfokuserade strategier. Den

förstnämnda går ut på att försöka undanröja problemet genom praktiskt handlande, medan den

sistnämnda handlar om att förändra sitt förhållningssätt till problemet. Folkman & Lazarus

(1988) poängterar att individer kan använda sig av båda två samtidigt, eller i olika situationer,

vilket innebär att det finns en komplexitet bakom hur vi använder oss av copingstrategier.
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3.1.2 Friskfaktorer

Genom en ekologisk modell över stress och coping (Kloos, Et al., 1994, s. 252f), är det

möjligt att se hur risk- och friskfaktorer kan existera på olika nivåer. Exempelvis på det

individuella, relationella, organisatoriska och strukturella planet. Riskfaktorer handlar om

egenskaper och situationer som ökar chansen för negativt utfall, som personliga påfrestningar,

psykisk ohälsa och stress. En hög andel riskfaktorer på olika nivåer innebär att individen blir

extra sårbar. Motsatsen till riskfaktorer är friskfaktorer (ibid), vilket ger resurser för att genom

t.ex. coping skapa en resiliens mot riskfaktorerna. Genom att fokusera på friskfaktorer, vilket

jag ämnar att göra i denna uppsatsen genom att se till vilka copingstrategier som kan skapa

resiliens, läggs fokus på vilka faktorer som gör att en individ, familj eller social gemenskap

får resiliens mot olika påfrestningar. Om en individ kan lokalisera och stärka olika

friskfaktorer på olika plan i sitt liv, t.ex. individuella planet hos sig själv och det relationella

planet via kollegor, går det att skydda sig mot de olika riskfaktorer som existerar i sitt liv.

Währborg (2009, s. 99) skriver att socialt stöd och en stabil miljö är en friskfaktor när det

kommer till att hantera stress, vilket går i linje med tidigare forskning jag presenterat som tar

upp vikten av kollegialt stöd.

Enligt Payne (2008, s. 220) skriver att ett systemteoretiskt förhållningssätt där socialarbetaren

ser sig som en del av ett större system som kan bidra med positiv förändring, kan bli en

friskfaktor när det gäller att hantera emotionell stress i sitt arbete. Detta går i linje med att

många socialarbetare upplever att meningen med sitt arbete, att kunna göra en positiv skillnad

för andra, är en faktor som bidrar till resiliens (Ravalier et al., 2021).

3.2 Systemteori
Den generella systemteorin (Währborg, 2009, s. 389) från 40-talet har grundantaganden som

sedan utvecklats vidare via andra systemteorier. Sammanfattningsvis antas helheten vara

större än de enskilda delarna tillsammans och att system strävar mot en balans (homeostas).

Delarna i systemet påverkar och påverkas av varandra, samt av helheten av strukturen.

Påverkan inom systemet anses vara cirkulärt (det sker ett samspel), systemet befinner sig i

ständig rörelse och att systemet är uppbyggt av hierarkiska strukturer (Överordnade och

underordnade system).

Inom det sociala arbetet används olika systemteoretiska ramverk för att förstå individers
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position i olika sociala system som de är del av, istället för att endast se individen som en

isolerad enhet (Payne, 2008, s. 211f). Enligt Payne bygger det systemteoretiska tänkandet på

att samhället och dess individer är uppbyggda av olika komplexa system som påverkar

varandra på ett växelvis sätt. Ur ett systemteoretiskt perspektiv går det att försöka se hur olika

system påverkar varandra, vilket går att använda som tolkningsram för hur de olika systemen

eller individerna som är medlemmar av dem ter sig som de gör. Detta synsätt ligger bakom

tanken att stöd och utveckling går att ge med hjälp av, eller igenom, de olika system som en

individ tillhör. Systemteori är ett sätt för att försöka förstå samband mellan individer och

system. Individer samspelar i olika system som familjen, kollegorna, det kollektiva och

samhället i stort. Vilket är varför jag har valt att ta med systemteori som ett ramverk för

tolkning av det data jag samlat in, med fokus på livsmodellen som anses vara den tredje

vågens systemteori (Healy, 2014, s. 123).

3.2.1 Livsmodellen

Livsmodellen grundar sig ur en ekologisk systemteori, där människan ses som en del av och

beroende av sina omgivande system och sin miljö (Payne, 2008, s. 221f). Människor rör sig

enligt livsmodellen genom ett eget unikt livsförlopp, där de kan råka ut för olika former av

stressorer. Dessa stressorer kan vara problem som uppstår, övergångar mellan livsskeden eller

annat som rubbar på individens passform i omgivningen. Denna störning leder till att

individen behöver anpassa sig på olika sätt för att återigen uppleva en passform i sin

omgivning. Enligt livsmodellen (ibid) uppstår en bedömningsfas där individen behöver avgöra

om denna störning är ohanterbar, vilket t.ex. kan innebära en förlust av någonting, eller om det

är en utmaning som går att hantera. Genom att anpassa sig själv som individ, sin omgivning

eller sitt samspel med andra blir ett sätt att hantera störningen. När individen får feedback från

omgivningen eller sig själva (på ett emotionellt och fysiologiskt plan) går det sedan att dra en

slutsats för hur lyckat anpassningsförsöket var. I praktiskt användande av livsmodellen är

målet att förbättra individers passform i systemen de tillhör. Detta genom att förebygga

stressorer genom att ge dem fler copingstrategier, förbättra sociala resurser och förändra

miljöfaktorer så att de stämmer överens bättre med individens behov (Payne, 2008, s. 224).

Genom att arbeta utifrån åtta olika modaliteter, kan den personliga och kollektiva styrkan

utvecklas. Dessa åtta modaliteter är enligt livsmodellen: Individen, familjen, grupper, sociala

nätverk, lokalsamhällen, fysiska miljöer, organisationer och politisk handling. För att följa

syftet med denna uppsatsen kommer jag att fokusera på de system som rör sig närmast

intervjupersonerna, vilket jag menar är individen, familjen, grupper (kollegorna) och sociala
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nätverk (olika typer av relationer). Genom användandet av systemteori menar jag att jag kan

knyta ihop hur stress- och friskfaktorer kan existera på olika nivåer i olika system (Kloos, Et

al., 1994, s. 252f).
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4. Metod
Följande del beskriver vilken metod som jag använt i skapandet av denna uppsats. Jag

kommer här beskriva den process som ligger bakom mitt tillvägagångssätt. Här presenteras en

utveckling av min förförståelse, mitt val av en kvalitativ ansats,  urvalet, hur jag samlat in min

empiri, bearbetat den och analyserat den. Kapitlet avslutas med en diskussion om etiska

överväganden jag fått göra och studiens tillförlitlighet. Jag har valt att benämna de

begränsningar som kan finnas med mitt metodval i den löpande texten.

4.1 Förförståelse
Jag som skrivit denna uppsats som socionomstudent, har en begränsad praktiskt förförståelse

för hur resiliens skapas inom det sociala arbetet. I mina studier till socionom har det många

gånger nämnts att det är ett påfrestande arbete och att det finns stora risker för att bli utbränd

eller hamna på arbetsplatser där det inte fungerar att jobba i mer än korta perioder. Jag menar

dock att när det gäller resiliens och hur vi ska hantera dessa svårigheter i arbetslivet, så finns

det en stor lucka i utbildningen. Detta tillsammans med min personliga relation till resiliens

och utbrändhet, gör att detta ämne intresserar mig extra mycket. Den forskning och litteratur

jag själv tagit del av har fått mig att få ståndpunkten att resiliens, särskilt en kollektiv resiliens,

är en viktig del av i att klara av det kommande arbetet efter examen. När det gäller resiliens

som begrepp inom politisk aktivism har jag en bredare förförståelse genom både teori och

praktik. Min erfarenhet av att två gånger bli sjukskriven för utbrändhet gör att jag anser att jag

har en egen anekdotisk upplevelse av vad som sker när måttet blir rågat och resiliensen inte

längre är verksam som skydd, på en individuell nivå. Jag är medveten om att min egna

erfarenhet av utbrändhet och att ha en ståndpunkt gällande resiliens som begrepp, kan påverka

vad för resultat som presenteras. Samtidigt har jag under hela processen aktivt låtit empiri,

teori och tidigare forskning få styra vad jag presenterar. Jag menar att som författare till en

studie är vi aldrig helt neutrala, men genom min medvetenhet om att jag har en förförståelse

har jag aktivt haft möjlighet att försöka lämna min förförståelse utanför denna uppsatsen.

Under min VFU inom psykiatrin fick jag en bredare förståelse för hur medarbetarna på olika

sätt hade copingstrategier för att hantera den emotionella påfrestning de berättade att de

upplevde i sitt arbete. Jag fick även uppleva hur resiliens som begrepp gick att applicera på

patienterna ur ett kliniskt perspektiv i deras återhämtningsfas eller vid förbättring av

symptom.
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4.2 Kvalitativ metod
Då syftet med denna studie är att undersöka vilka olika copingstrategier socialarbetare

använder sig av för att skapa resiliens och hur de förhåller sig till termen, har jag valt en

kvalitativ modell för att lyckas fånga in det djup som kan ligga bakom en människas

personliga erfarenheter och tillvägagångssätt. Kvale och Brinkman (2014, s. 41) beskriver hur

den kvalitativa forskningsintervjun, är ett sätt att ta del av och försöka förstå den levda värld

som den intervjuade personen befinner sig i.

Ett fenomenologiskt förhållningssätt har varit aktuellt då jag ämnat att förstå

intervjupersonernas egna perspektiv som aktörer i den verklighet som de uppfattar befinna sig

i (Kvale & Brinkman, 2014, s. 44f). Mitt intresse är att få en bild av människors subjektiva

uppfattning om hur resiliens kan skapas och hur de förhåller sig till ämnet.  Ett abduktivt

angreppssätt har valts. De subjektiva upplevelserna som jag genom intervjuerna fångat upp

har jag sedan försökt att koppla ihop med teori och tidigare forskning.

Bryman (2018, s. 459f) beskriver de huvudsakliga stegen i en kvalitativ undersökning i sex

steg, vilket denna uppsatsen följt. Processerna har i realiteten varit mer dynamiska och ibland

gått in i varandra, men dessa sex steg är den mall jag använt för att arbeta utefter. Första steget

är att skapa generella frågeställningar vilket är mina två frågeställningar som uppsatsen

bygger på, Hur ser socialarbetare på resiliens som begrepp och tillstånd? och Hur går

socialarbetare tillväga för att skapa resiliens i yrkeslivet?. Genom mina två frågeställningar

kan jag aktualisera det andra steget, att välja relevanta undersökningspersoner. Vilket var

intervjupersoner som återspeglade en bredd av olika typer av socialarbetare. Det tredje steget

är insamlingen av data, vilket jag gjorde genom att använda mig av zoom för att utföra och

spela in intervjuerna. Fjärde steget handlar om tolkning av data, vilket i mitt fall var en

tematisering av den empiri jag samlade in genom att hålla i och transkribera sex intervjuer.

Genom analys, med hjälp av valda teorier och tidigare forskning, har jag följt det femte steget

som handlar om begreppsligt och teoretiskt arbete. Slutligen har jag i det sjätte steget

presenterat en sammanställning och tolkning av resultatet, vilket går i linje med Bryman som

definierar det sjätte steget som rapport om resultat och slutsatser.
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4.3 Urval
Jag har aktivt valt att använda termen socialarbetare som ett begrepp som fångar in

yrkesverksamma inom socialt arbete istället för att välja socionomer. Detta då jag inte vill

förminska den realitet att det finns verksamma inom socialt arbete som inte är utbildade

socionomer. Min definition av socialarbetare utgår från den satt av International federation of

social workers (2014). Alla intervjupersoner utom en har dock en socionomexamen, där

personen som inte har socionomexamen har påbörjat socionomutbildningen.

Uppsatsen bygger på ett målstyrt urval (Bryman, 2018, s. 496), där jag valt intervjupersoner

som har arbetar med socialt arbete på olika sätt. Jag har valt att göra mitt urval på detta sätt då

tidigare studier har fokuserat på specifika yrkesgrupper inom socialt arbete, t.ex.

socialtjänstens enhet för barn och unga. Genom att söka intervjupersoner via en stor

socionomgrupp på Facebook kom jag i kontakt med många intresserade intervjupersoner, där

jag sedan gjorde ett urval för att försöka ha en så bred grupp som möjligt när det gäller var de

är yrkesverksamma. För att besvara frågeställningarna uppsatsen bygger på, menar jag att det

är viktigt med en bredd när det gäller olika typer av socialarbetare som intervjupersoner. En

bredd har skapats genom att jag har intervjuat en chef, en terapeut, en socialsekreterare, en

socialarbetare som jobbar preventivt med ungdomar, en socialarbetare som jobbar inom skola

samt en utredare på institution.

Generaliserbarheten blir möjligtvis lägre av detta breda urval, men då studiens syfte är att visa

på olika copingstrategier för att skapa resiliens hos socialarbetare anser jag att studien fyller

sitt syfte. Samt att den teoretiska generaliserbarheten fortfarande är hög. Kriterierna jag satte

för intervjupersonerna var att de ska ha arbetat med socialt arbete minst ett år och därför ha

erfarenhet av att arbete inom yrket. Jag valde ut sex personer som var intresserade av att bli

intervjuade, då det blev ett avvägande av att ha tillräckligt många intervjupersoner för validitet

och tillräckligt med tid att analysera empirin. I informationsbrevet (Se bilaga 2) framgick

syftet med studien och de forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet tagit fram. Dessa

omfattar krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.

4.4 Genomförandet av intervjuerna
Intervjuerna var semistrukturerade för att skapa en flexibel ram som jag höll mig till under alla

intervjuerna. En intervjuguide (Jacobsen, 2017, s. 101) (Se bilaga 1) användes för att underlätta
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för mig som intervjuare att ställa de frågor som jag ansåg var relevanta för studiens

frågeställningar. Dessa frågor använde jag som en ram, men förhöll mig samtidigt flexibel

utefter de svar som jag fick av intervjupersonerna. Beroende på vilket svar intervjupersonerna

gav, skapades olika öppningar för följdfrågor. Intervjuguiden bestod av 19 frågor uppdelade i

fyra teman: Bakgrund- & yrkesfrågor, Stress & coping, Friskfaktorer & Resiliens

(Motståndskraft) samt Övrigt. I enighet med Brymans (2018, s. 562) ville jag hålla

intervjuprocessen flexibel och lägga fokus på hur intervjupersonerna tolkar och upplever

frågor och fenomen som jag tog upp i intervjun. Fokus låg på att få detaljerade svar för att få

en djupare insikt i intervjupersonens uppfattning och ta del av deras livsberättelse kopplat till

studiens frågeställningar.

Kombinationen att vi fortfarande är i en pandemi och att jag ville intervjua ett så brett urval

som möjligt, gjorde att jag landade i att göra intervjuerna via zoom. Detta framgick i

informationsbrevet till de som var intresserade att delta och jag fick samtycke att spela in vår

intervju på zoom. Miljön kan påverka vilka svar en intervjuperson ger (Jacobsen 2017, s.

102f), t.ex. kan intervjupersonen känner sig trygg i en naturlig miljö vilket ger större chans att

få naturliga svar. Möjligheten finns att en intervju genom zoom ökade chansen för

intervjupersonen att välja en miljö de är bekväma i, då det gav mer flexibilitet. Efter snart två

år av digitala möten går det även enligt mig att argumentera för att ett samtal över videolänk

inte är så udda längre. Bryman (2018, s. 582f) skriver att telefonintervjuer har för och

nackdelar, även om skillnaderna är ringa, där en nackdel som nämns är att man inte får med

kroppsspråket. Detta menar jag inte är aktuellt då jag hade upprättat en videolänk med mina

intervjupersoner. Två andra nackdelar som nämns är att intervjupersonen kan sakna

möjligheterna för att hålla ett samtal på detta sätt och att de kan avsluta intervjun på ett

enklare sätt. Då jag sökte intervjupersoner genom internet anser jag att det innebär att

personerna har möjlighet att använda internet. Att intervjupersonerna lätt kan avsluta en

intervju anser jag även vara en fördel och inte en nackdel, då det skapar möjlighet att lätt dra

sig ur intervjun om de vill. Vilket gör studiens utförande mer etiskt försvarbar. Jag menar även

att det handlar om ett etiskt ställningstagande att inte resa till intervjupersonens arbetsplats

eller annan miljö, för att hålla en intervju ansikte mot ansikte under en pandemi. Intervjuerna

blev 30-40 minuter långa och blev inspelade med samtycke från intervjupersonerna. Det går

att argumentera för att detta är i underkant för att få tillräckligt med relevant information,

vilket Jacobsen gör (2017, s. 102f). Jag menar att tiden för intervjuerna var tillräckligt för mig

för att få ingående svar på uppsatsens frågeställningar och därför var i linje med uppsatsens
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syfte.

4.5 Bearbetning av intervjuerna
Transkriberingen av intervjuerna gjordes i nära anslutning till intervjuerna, för att samtalet

skulle vara en färskvara hos mig som intervjuare. Vid transkriberingen av intervjuerna har jag

fokuserat på vad intervjupersonerna berättade, istället för hur de berättade det. Detta då jag är

intresserad av att förstå vilka copingstrategier intervjupersonerna har och vad de tänker om

fenomenet resiliens. Genom att reflektera över mina frågeställningar innan, under och efter

intervjun vid transkriberingen, försökte jag att identifiera olika teman. Detta upplevde jag var

till stor hjälp när jag skulle tematisera de transkriberade intervjuerna med en tematisk

innehållsanalys (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 59). Med teman (Bryman, 2018, s. 703)

menar jag olika återkommande kategorier som jag kan utläsa från min data. Genom att koda

de transkriberade intervjuerna försökte jag lokalisera vad informationen handlade om i

kontexten, vilken kategori uttalandet platsar i, vad för svar på mina frågeställningar som ges

eller vilken teori som kan vara användbar (ibid, s, 698). Det transkriberade materialet

reflekterade exakt det som sades i intervjun vilket innebar att det inspelade samtalet fick

konstituera självet hos den intervjuade personen (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 59).

4.6 Analysmetod
Frågeställningarna Hur ser socialarbetare på resiliens som begrepp och tillstånd? och Hur

går socialarbetare tillväga för att skapa resiliens i yrkeslivet? gjorde att jag valde en tematisk

analys av den data jag samlade in, då jag fick möjligheten att lokalisera teman i vilka

copingstrategier som används och teman i förhållningssätt till begreppet resiliens. Bryman

skriver att (2018, s. 702) är tematisk analys ett vanligt angreppssätt när det gäller kvalitativ

forskning. Flexibiliteten som en tematisk analys ger är en anledning till att jag valt denna, då

jag vill se intervjuprocessen och tolkningen av mitt insamlade data som en dynamisk process

som pågår från början till slut. Genom att läsa igenom intervjuerna fick jag fram

återkommande teman och subteman, som jag sedan kopplar ihop med teori och forskning för

att presentera mina fynd tillsammans med en analys av dessa. På detta sätt har jag haft

möjlighet att koppla empirin med teori och kunnat argumentera för hur jag gjort kopplingarna

(Rennstam & Wästerfors, 2015, 169f). Detta då min kodning och tematisering av materialet

inte handlade om att endast peka på upprepningar som jag kunde se i mitt material, utan målet

var att se återkommande teman som hade en koppling till frågeställningarna och studiens
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syfte. Analysmetoden påbörjades redan under själva intervjuerna när jag som intervjuare

kunde se olika återkommande teman, vilket gjorde att det transkriberade materialet var lättare

att hantera när den mer djupgående analysen påbörjades. Genom att leta efter t.ex. kopplingar,

likheter och repetitioner i det kodade materialet kunde jag se olika teman och subteman ta

plats. Exempelvis så uppstod temat Resiliens som term i vardagen som ett tema genom att

olika uttalanden som intervjupersonerna gjorde gällande resiliens som term, blev kodade som

t.ex. motståndskraft, fenomenet resiliens, ställningstagande gentemot termen, förhållningssätt,

icke-relevant eller relevant, maskrosarbetare och individnivå eller makronivå. Denna grupp av

kodord bildade sedan temat, där jag sedan kunde utstudera subteman som befann sig inom

detta tema. Maskrosarbetare, individnivå och förhållningssätt lade grunden för subtemat

Maskrosbarn. En djupläsning av datan som skapades genom transkriberingen ledde till denna

kodning av materialet, vilket gjorde det möjligt för mig att identifiera de upprepande teman

som fanns i empirin.

4.7 Etiska perspektiv
Uppsatsen har genomgående haft som mål att följa de fyra etiska principet som

Vetenskapsrådet (2017) tagit fram. Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och

nyttjandekrav har därför varit aktuell under processen. Intressenterna fick ta del av dessa i

informationsbrevet (Se bilaga 2) som skickades ut till de som anmälde intresse att delta. Via

informationsbrevet mötte jag informationskravet, genom att informera om studiens syfte,

konfidentialitetsprincipen och hur jag använder mig av den insamlade datan. Genom att få ta

del av information gällande studien möjliggjordes även nästa steg, ett informerat samtycke.

Samtycket inhämtades muntligen av intervjupersonerna innan intervjun påbörjades. Via

konfidentialitetsprincipen har deltagarna rätt att förbli anonyma, vilket realiserades genom att

den inhämtade datan anonymiserades och uppgifterna behandlades med respekt för

intervjupersonernas integritet. För att behålla intervjupersonernas anonymitet har deras

yrkesroll beskrivits så ospecifikt som möjligt, men i samråd med intervjupersonerna ändå

tillräckligt specifikt för att kunna visa på bredden av deltagarna. Nyttjandekravet redogjordes i

informationsbrevet för att tydliggöra att intervjuerna och materialet från dessa endast är till för

min uppsats. För att ha de fyra principerna närvarande i hela processen har jag nämnt dessa

fyra för intervjupersonerna innan intervjun påbörjades, för att undvika att det endast blir en

lista som inte organiskt är med i hela processen (Kvale & Brinkmann 2014, s.106).
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Intervjun kan påverka intervjupersonen genom att de får reflektera över frågor som kan väcka

obehagliga känslor, vilket jag menar gör det viktigt att ha ett etiskt omsorgsperspektiv (Kvale

& Brinkmann, 2014,s. 98f). Som intervjuperson vill jag gå på djupet med mina frågor, men

samtidigt vill jag inte skapa en negativ erfarenhet hos intervjupersonen. Genom att jag

informerat vad studien handlar om och att det är frivilligt att avbryta sin medverkan när som

helst, har jag försökt att förbereda intervjupersonen på vad för typ av intervju de ska vara

delaktiga i. I min analys av empirin har jag även haft ett etiskt perspektiv när det gäller att dra

slutsatser och applicera teori på de uttalanden som jag fått fram i mina intervjuer. Studiens

fenomenologiska ansats är att försöka fånga intervjupersonernas perspektiv, där jag samtidigt

försöker göra en teoretisk tolkning av empirin.

4.8 Studiens tillförlitlighet
Det existerar en diskussion gällande vilka kriterier som ska användas för att bedöma en

kvalitativ studie, då detta skiljer mot kriterierna som går att applicera på kvantitativa studier

(Bryman, 2018, s. 467). Bryman presenterar i sin bok två grundläggande kriterier som

används för att bedöma kvalitativa undersökningar: tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet

går enligt dessa kriterier att uppnå genom trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en

möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten går att uppfylla genom att man förhåller

sig till de regler man har utnämnt samt att studiedeltagarna får ta del av resultatet (ibid).

Överförbarheten handlar om att som författare ge fylliga och täta beskrivningar, då kvalitativ

forskning handlar om en djup förståelse för ett fenomen istället för en bred förståelse som

inom kvantitativ forskning (ibid, s. 468). Pålitligheten går att uppfylla genom att vara

transparent med studiens alla faser, då detta öppnar upp för möjligheten att granska (ibid).

Möjligheten att styrka och konfirmera, som är sista delkriteriet för att uppnå en tillförlitlighet,

handlar om att författaren inte låter personliga värderingar eller valda teoretiska inriktningar ta

över resultatet. Någonting som går att avgöra för granskaren genom att ha en öppenhet i

processen. Dessa delkriterier har funnits med under studiens process. Äktheten hos en

kvalitativ studie handlar om att ge en rättvis bild, d.v.s. ger studien en rättvis bild av

intervjupersonernas uppfattningar, hjälper den till att öka förståelse för fenomenet och bidrar

den till att möjliggöra för en förändring av situationen (ibid, s. 470). Jag har under

skrivprocessen aktivt försökt att hålla dessa kriterier i åtanke för att min studie ska uppfylla

kriterierna för en tillförlitlighet och äkthet.
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Målsättningen med denna kvalitativa studie är inte en att ge en generaliserbarhet som går att

applicera på hela populationen socialarbetare, utan målsättningen är istället att presentera

olika copingstrategier och förhållningssätt hos olika socialarbetare. Bryman (2018, s. 485)

skriver att generaliserbarheten på kvalitativa studier istället går att se på hur väl de kan

presentera teoretiskt anknutna slutsatser, vilket jag haft som mål att göra genom att knyta an

empirin med teori. En analytisk generalisering har därmed eftersträvats. Validiteten hos en

kvalitativ studie handlar om ifall studien studerar det som den framställt sig ska göra (Kvale &

Brinkmann, 2014, s. 297), genom att exempelvis genomgående fånga upp studiens

frågeställningar genomgående i studien. En validitet grundar sig också vanligtvis på att det ska

gå att generalisera resultatet och kunna komma fram till liknande resultat med samma metod.

Detta blir svårt när det gäller kvalitativa intervjuer där sociala miljöer, erfarenheter och

människors tillstånd ständigt är i rörelse. Jag har försökt att genomgående relatera mitt resultat

till tidigare forskning och teorier, för att skapa en högre tillförlitlighet (Bryman 2018, s. 28).

Vilket Kvale och Brinkman (2014, s. 57) beskriver som en analytisk generaliserbarhet, där en

kvalitativ studie får en högre trovärdighet genom att resultatet går i linje med tidigare

forskning med liknande teoretisk utgångspunkt.
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5. Resultat och analys
I detta kapitel presenterar jag de tre teman som utkristalliserat sig ur det empiriska materialet,

där jag kommer använda mig av tidigare forskning och teori för att genomföra en analys. De

teman som jag identifierat är Resiliens som term i vardagen, Strategier för att bygga resiliens

och Det kollektiva och yttre stöttepelare. För att lättare lokalisera sig i dessa teman finns det

underrubriker för gemensamma nämnare under varje tematisk indelning. De intervjuade

socialarbetarna är benämnda som S1-6.

5.1 Resiliens som term i vardagen
5.1.1 Ett spektrum mellan två motpoler

Den definition av resiliens som ett plastiskt tillstånd där individen kan hantera motgångar och

olika stressorer (Grant & Kinman, 2014, s. 17) (Hitchcock et al., 2020) jag utgått ifrån var inte

allmänt vedertagen hos alla de intervjuade. Synonymet motståndskraft blev användbart för att

skapa en samförståelse mellan mig som intervjuare och intervjupersonerna. I mina intervjuer

med de sex utvalda socialarbetarna är det tydligt att det finns en väldigt skild bild av vad

resiliens innebär som term och tillstånd. Jag kunde utläsa att det fanns två motpoler på ett

spektrum, där de olika intervjuade socialarbetarna lokaliserade sig ståndpunktsmässigt. På

frågan om hen fick några associationer av termen resiliens gav en intervjuperson svaret:

Vi hade en förvaltningschef en gång som sa att han upplevde att det fanns

resiliens. Det är den enda kopplingen jag har till det. För mig är det som ett lite

gammalmodigt ord. Som jag inte använder. - S6

Citatet ovan menar jag är ett exempel på hur det existerar ett spektrum mellan två poler i

synen på resiliens bland de intervjuade socialarbetarna, där den ena polen innebär att se

termen som utdaterad och att den inte är applicerbar på socialarbetarens yrkesutövande. I

citatet framgår det att S6 har en väldigt begränsad relation till termen genom att beskriva en

enskild koppling till ordet, samtidigt som hen gör en positionering gentemot termen genom att

förklara att termen är gammalmodig och inget som hen använder sig av. Jag tolkar

användandet av ordet gammalmodigt som att positionera sig bort från termen och att detta

tydliggörs än mer av att S6 inte använder termen själv. Den andra polen som ställer sig i

kontrast till den tidigare nämnda, är att se på termen resiliens som något centralt som

socialarbetare måste förhålla sig till personligen för att skapa en hållbar arbetssituation och
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använda sig av i sitt yrke genom att bidra till ett samskapande av resiliens tillsammans med

både kollegor och klienter.

Nu tänker jag mycket på hållbarhet, långsiktigt hållbar och på att människor

kanske framförallt, men också ekosystem, har förmåga... klarar väldigt mycket

och att vi kan återhämta oss. Men att vi måste ta hand om vår energi och att vi

kan... det handlar för mig att lära känna sig själv och sina gränser ganska mycket. -

S1

I ovan citat beskriver den intervjuade socialarbetaren hur hen ser på resiliens som ett

långsiktigt hållbart tillstånd och beskriver den plasticitet (Grant & Kinman, 2014, s. 17) som

definierar det resilienta tillståndet. Energi beskrivs som någonting som måste skyddas för att

kunna vara hållbar, vilket S1 menar går att göra genom självkännedom och gränsdragningar.

Citatet beskriver delvis den ena polen jag menar finns, där resiliens ses som ett centralt

begrepp i det sociala arbetet. Självkännedom (Grant & Kinnman, 2014, s. 149) och

gränsdragning (Grant & Kinnman, 2014, s. 33f) anges som viktiga copingstrategier för att ta

hand om sin energi, två copingstrategier som jag tolkar som inidividfokuserade i detta

uttalandet. Gränsdragningar behöver dock inte alltid vara på ett individuellt plan, utan kan

även skapas av olika grupper eller system. Hur gränsdragningar ter sig för intervjupersonerna

och dess funktion(er) är någonting som jag återkommer till senare i analysdelen. Jag drar här

en parallell till hur den ekologiska systemteorin livsmodellen (Payne, 2008, s. 224) menar att

genom en individuell anpassning till systemet individen ingår i, tillsammans med en

anpassning av miljön, kan den kollektiva och individuella styrkan utvecklas. S1 nämner

ekosystem i sitt uttalande, ett makrosystem som vi människor är en del av. Jag ser här hur

socialarbetaren benämner att även komplexa system kan bära på en resiliens, vilket belyser

komplexiteten bakom ett begrepp som resiliens där tillståndet kan vara individuellt, kollektivt

eller båda dessa två samtidigt.

5.1.2 Maskrosarbetare möter maskrosbarn

Spontant när man säger det så tänker jag väl på, också på barn med svåra

uppväxter som kanske ändå på något sätt klarat sig väldigt bra. Som då kanske har

vissa förmågor på olika sätt sådär, motståndskraft då. Tänker jag väl på sådär,
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spontant, tuffa uppväxter, maskrosbarn. - S3

Intervjupersonen beskriver hur hen kopplar termen resiliens med barn som klarat svåra

uppväxter på ett bra sätt. Att dessa barn har olika förmågor som ger en motståndskraft, vilket

enligt min tolkning i sin tur skulle innebära en resilient person. Nämnandet av maskrosbarn

och svåra uppväxter kom fram under fyra av intervjuerna när frågan om vilka associationer de

får av ordet resiliens ställdes. Vilket jag menar pekar på att en förförståelse för resiliens som

term funnits hos dessa intervjupersoner, men i relation till barn och uppväxt istället för

specifikt i arbetet som socialarbetare. Att alla intervjuade hade en personlig relation till termen

blev märkbar i och med de olika svaren jag fick. Associationer dök upp hos alla tillfrågade,

men de skilde sig från varandra på olika sätt vilket t.ex. utmynnade i de två olika tidigare

nämnda motpoler. Att intervjupersonerna förlägger resiliens som begrepp på klienterna i första

hand genom att t.ex. tala om maskrosbarn, kan handla om att de i sin professionella roll har

som vana att fokusera på att tolka klienternas situation och mått av resiliens. Jag menar att det

är möjligt att applicera det de beskriver som resiliens hos klienter, på socialarbetare i deras

yrkesroll. D.v.s. att de intervjuade socialarbetarna beskriver vad som är en resilient människa

och klient stämmer överens med vad som är en resilient socialarbetare. I praktiken så försöker

alla intervjupersoner att skapa resiliens, men alla använder inte ordet resiliens för detta.

Ordvalet maskrosarbetare kom fram genom att jag såg en likhet mellan hur resiliens beskrevs

hos klienter och hur intervjupersonerna beskrev sina egna sätt att försöka skapa resiliens hos

sig själva. I intervjumaterialet blir det tydligt att resiliensen hos socialarbetaren blir intimt

sammankopplad med klienterna, genom att socialarbetaren blir en del av systemet som skapar

resiliens hos klienten samtidigt som klienten blir en del av socialarbetarens system vid sitt

resiliensskapande. Det går att se resiliens på ett systemteoretiskt plan (D. van Breda, 2019)

samtidigt som det går att urskilja ett individuellt förhållningssätt när det kommer till skapande

av resiliens, vilket är en kombination som Grant & Kinnman (2014, s. 30) också förtydligar är

viktig i sin bok. Omgivningen spelar en viktig faktor i skapandet av sin egna resiliens där man

kan använda sig av olika copingstrategier för att bli mer resilient (ibid).

När jag ställer frågan om intervjupersonerna ser på resiliens som något statiskt eller formbart

så håller alla med mer eller mindre att det är någonting föränderligt. Att en individ kan ha

olika mycket resiliens från grunden, men som sedan kan stärkas eller minskas av t.ex. miljön.

Detta går i linje med tidigare forskning (Hitchcock et al., 2020) och resiliens som teori (Grant

& Kinnman, 2014, s. 30f) som beskriver resiliens som någonting som går att utveckla hos en
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individ. S3 svarar t.ex. följande:

Om man ser det ur en biopsykosocial-modell, så tänker jag att som med dom flesta

sådana här saker att man kanske har vissa grundläggande personlighetsdrag som

kanske gör det lättare eller svårare, om man är mer neurotiskt lagd kanske man har

svårare för det, men sen så i kombination med miljön och det här med att lära sig

strategier och gå i terapi . Så gör det ju absolut att man kan förbättra sin

motståndskraft. - S3

Ovanstående citat är ett exempel på när ett intervjusvar är applicerbart på både

socialarbetarens egna resiliens men också på klienternas resiliens. S3 beskriver hur det hos

individer kan finnas en biologisk anledning till nivån av resiliens, som kan påverkas av den

psykosociala miljön. Att lära sig copingstrategier, anpassa miljön och gå i terapi ges som

exempel på hur resiliens kan förbättras, sätt som nämns både i relation till klient men också

till socialarbetarna under intervjuerna. Citatet är ett exempel på synsättet att resiliens är

någonting som går att förbättra.

5.1.3 Resiliens som samskapande fenomen

En av de intervjuade socialarbetarna, S1, nämner att hen tänker att resiliens inte är isolerade

eller olika fenomen om vi ser till socialarbetaren och klienter, utan att det kan handla om ett

samskapande. Detta belyser svårigheten i att isolera det ibland abstrakta tillståndet som

resiliens är, då vi som socialarbetare delar system med klienterna vi möter och därför även kan

samskapa resiliens. S1 säger följande efter att ha associerat fritt efter att ha fått frågan om vad

hen tänker på när hen hör ordet resiliens:

Att vara medveten och reflexiv i sitt möte med personer i sin roll som

socialarbetare, både sin maktposition som socialarbetare men också medvetenhet

om andra maktkategorier man kan tillhöra. Man måste vara medveten om det för

att hjälpa den andra personen att skapa resiliens, att med medvetenhet kanske man

kan bygga en kollektiv resiliens tillsammans med de man arbetar med. - S1

Reflexivitet och medvetenhet om olika maktkategorier beskriver S1 som något centralt när det

kommer till att hjälpa en klient att bygga resiliens. En medvetenhet om makt och olika system

beskrivs som viktiga beståndsdelar i arbetet med klienter när det kommer till skapandet av
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resiliens. Att resiliens är någonting som går att samskapa dyker upp i fyra av de sex

intervjuerna, vilket jag menar tyder på att de ser på resiliens som någonting mer än

individuella copingstrategier utan att det är någonting som även sker kollektivt. Det går även i

linje med hur sekundär resiliens enligt Edelkott et al. (2016) kan uppstå hos de som via sitt

arbete hjälper andra med att skapa resiliens. I detta citat syftar S1 på klienterna när hen

nämner de man arbetar med, men det framgår även från empirin att kollegorna också är

centrala i detta samskapande, vilket jag beskriver längre fram i analysen.

Ur ett systemteoretiskt perspektiv (Payne, 2008, s. 211f) går det att tolka citatet ovan som att

socialarbetare och klient påverkar varandra inom det system de möts, även om det existerar en

maktobalans mellan de båda. Enligt livsmodellen har alla individer olika inneboende resurser

(ibid, s. 223) som de använder sig av för att hantera motgångar. Dessa olika resurser kan

stärkas genom stöttning utifrån, t.ex. via något av de system som individen tillhör.

Reaktionerna på motgångar påverkas även av de erfarenheter som individen kan ha av de

olika systemen, som t.ex. samhället i stort. Som socialarbetare blir man ofta satt i positionen

att vara företrädare för samhället när en individ söker hjälp hos en människobehandlande

organisation, enligt vissa synsätt (Järvinen, 2002). Jag kopplar därför citatet ovan från S1 ihop

med en systemteoretisk livsmodell där socialarbetaren har möjlighet att både påverka

klientens syn på andra system, men också ha möjlighet att stötta klienten med att göra

förändringar inom systemen där denne ingår. Livsmodellens mål är att är att förbättra

passformen mellan människor och deras olika system (ibid, s. 224), vilket jag menar går att

sträva mot ska ske mellan socialarbetare och klient i det system som de delar i sin kontakt. Det

är dock av vikt att problematisera hur den maktosymmetri som finns mellan klient och

socialarbetare påverkar hur relationen inte bygger på en jämlikt grund (Skau, 2007, s. 60).

Resiliens som term i vardagen som tema visar hur uppfattningen gällande resiliens som term

och fenomen skiljer sig mellan de intervjuade socialarbetarna. Det framgår att begreppet är i

mångt och mycket kopplat till klienterna som man möter, särskilt barn. Samtidigt så menar

vissa av de intervjuade att det är ett begrepp som beskriver ett fenomen som sker

samskapande mellan socialarbetare och klienter. En slutsats som möjligtvis går att dra av

intervjuerna är att termen inte ingår i det gemensamma ordförråd som socialarbetare har för att

beskriva olika fenomen. Att resiliens blivit ett keyword som Garrett (2017) påstår, är därför

troligtvis inte applicerbart på svensk kontext om vi utgår ifrån mina intervjusvar då termen

inte framstår som ett nyckelord hos de intervjuade.
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5.2 Individuella copingstrategier för att skapa resiliens
I intervjuerna med de sex socialarbetarna fick jag ta del av hur de försöker skapa ett resilient

arbetsliv med hjälp av olika copingstrategier. Olika individuella copingstrategier är centralt för

att bygga resiliens (Grant & Kinman, 2014, s. 17, s. 33. s. 55). Något återkommande är att

intervjupersonerna påpekar att det är väldigt individuellt vad som är fungerande och att det är

en upptäcktsresa att hitta sin egna resilienta stig genom yrkeslivet. Detta är någonting som

Grant & Kinman (2014, s. 41) påpekar är viktigt att ha i åtanke, då det inte existerar en

magisk lösning som fungerar för alla. Genom att ta del av andras copingstrategier menar jag

att vi på ett kollektivt plan kan hjälpa varandra att hitta rätt.

5.2.1 Organisera arbetet

Jag försöker rensa upp och prioritera, sen har ju jag varit utmattad, för två år sedan

och då tog jag faktiskt en paus under ett års tid. Men då, och där fick jag verkligen

känna vikten av att hitta den här återhämtningen. För jag märker ju att om den inte

funkar så funkar inte jag. För då kommer jag ju tillbaka, till den här utmattningen.

-S4

Intervjupersonen S4 beskriver hur hen har tidigare erfarenhet av att bli utmattad, vilket gav

hen en erfarenhet om hur viktigt det är med återhämtning. Om återhämtningen inte fungerar så

kommer utmattningen tillbaka, vilket gör att det blivit viktigt för intervjupersonen att hitta

copingstrategier och få sin återhämtning. Genom att prioritera och rensa upp får S4 bättre

kontroll över sin arbetsbelastning. Det går även att se att detta är ett sätt att sätta gränser, men

med detta citat vill jag visa på hur struktureringen av arbetsbelastningen är en sorts

copingstrategi på individuell nivå. Jag menar att det öppnar upp för att problematisera hur

denna prioritering och upprensning av arbetsuppgifterna läggs på individnivå, då det borde

vara i organisationens intresse att ha en arbetsbelastning som är hanterbar för socialarbetarna

istället för att försöka tänja på socialarbetarnas gränser genom att lägga fokus på största

möjliga produktionsnivå. Att försöka att strukturera upp arbetet på olika praktiska sätt, som att

prioritera och organisera sina arbetsdagar nämner även S6 och S2 i intervjuerna. Denna

strategi påtalar Höjer, S. et al., (2021) i sin studie om möjligheterna att hantera sin

arbetsbelastning inom socialtjänstens försörjningsstöd, där de menar att möjligheten att
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påverka är snäv men ändå finns hos de individuella handläggarna. Vilket även är slutsatserna

som går att dra av mina intervjuer. Personliga copingstrategier för att organisera sitt arbete

fyller ett viktigt syfte inom det sociala arbetet enligt Grant & Kinman (2014, s. 73), ett arbete

där det finns en press både från organisationen men också en press från klienterna som man i

rollen som socialarbetare vill bistå med stöd.

5.2.2 Skyddande gränsdragningar

En annan återkommande strategi är att lämna sitt jobb på arbetsplatsen, vilket alla intervjuade

ser som av stor vikt, men som samtidigt kan vara svårt av olika skäl. S5 nämner t.ex. att hen

kan kolla sin mobil, som hen förvarar i sin jobbväska, på kvällen för att stämma av både för

sin egen skull men också för klienternas skull om något skulle ha hänt. Här framstår en

ambivalens mellan de egna gränsdragningarna för att skydda sin återhämtning kontra att

finnas där för klienterna när de behöver det. Jag menar att detta än en gång pekar på att

skapandet av resiliens är intimt sammankopplade mellan socialarbetare och omgivningen, en

omgivning som klienterna också är en del av. S1 berättar att hen försöker stänga av mobilen

och bara arbeta på arbetstid, någonting hen påpekar kanske är någonting självklart men att det

i praktiken inte ser ut så för många inom professionen. Detta tyder på en medvetenhet hos

intervjupersonen att det är vanligt med en ambivalent inställning till gränsdragningarna

gentemot klienterna. Enligt mig troligtvis för att den egna hälsan ställs mot att begränsa

klientens tillgång till en som socialarbetare, vilket troligtvis kan påverka klienten negativt. Jag

ser här likheter med Disengagement-strategin som presenteras av Astvik, Melin & Allvin

(2014). S6 beskriver att hen generellt sett kan lämna sitt arbete på jobbet, men att det ibland är

svårt i och med arbetets natur:

Det är människor man träffar som är utsatta och det är lätt att bli cynisk. Det är lätt

att bli avtrubbad också. Det är också lätt att vara socionom på fritiden. Vilket jag

inte riktigt tycker om. Men man kan inte riktigt hjälpa det.- S6

S6 beskriver att det är lätt att bli kallhamrad och okänslig av att träffa klienter som är utsatta.

Hen tycker att det är ett problem att det är lätt att ta med sig socionomperspektivet till sin

fritid, vilket jag tolkar som att hen ogillar att få gränsdragningen mellan arbete och fritid

korsad. Det framgår också att det är svårt att bara stänga av sin jobb-persona som socionom,

vilket även dyker upp i andra intervjuer i form av när några av de intervjuade har haft perioder

i sitt yrkesliv där de tagit med sig arbetsuppgifterna hem. En annan av de intervjuade
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socialarbetarna benämner att det även handlar om att göra sitt arbete så bra som möjligt,

genom att ha tydliga gränser mellan arbete och fritid:

Man får ju någonstans begränsa till att jag kan inte göra ett bra jobb om jag tar

med mig det hem och tänker på det hela tiden heller så det blir bättre av att bara

avgränsa. -S4

Här framställer S4 avgränsningarna mellan sig själv och arbetet, med tillhörande klienter, som

någonting positivt för alla inblandade. Genom att avgränsa så skyddar socialarbetaren sin

energi och minskar på upplevelsen av arbetsbelastningen, vilket hen menar gör att arbetet får

högre kvalité än om hen inte sätter gränser. Att begränsa sitt arbete till sin arbetstid är

någonting som Grant & Kinman (2014, s. 74) påpekar är en viktig strategi för att kunna

möjliggöra återhämtning och därmed också skapa ett resilient tillstånd. Astvik, Melin &

Allvin (2014) beskriver i sin studie om strategier för socialarbetare att hantera arbetsbördan,

att Compensatory är en strategi som arbeta övertid eller ta med sitt arbete hem. De benämner

även hur kravsänkande strategier används för att skydda den egna hälsan. Höjer, S. et al.,

(2021) kommer även de fram till att övertidsarbete är en av de vanligaste formerna av

strategier för att hantera arbetsbelastningen. Även om vissa arbetsplatser inte tillåter att utföra

arbetet hemifrån, så menar jag att det går att se regelbundet övertidsarbete på kontoret som att

“Ta med arbetet hem” då det i slutändan innebär att bli av med stora delar av sin fritid.

Inte att jag förhåller mig till begreppet, men det är klart att jag förhåller mig till

hur jobbet påverkar mig och min återhämtning och hur jag blir påverkad... vad jag

har för gränser liksom i... för det kan vara i de här jobbiga samtalen, “vad låter jag

spilla över på mig och vad kan jag hålla distans till?”. -S5

Här kommer personliga gränser fram igen, vilket upprepar sig i majoriteten av intervjuerna

vid benämnandet av resiliens och att skapa motståndskraft. Gränsdragningar nämner även

Grant & Kinnman (2014, s. 33f) som centralt för skapande av resiliens, vilket mina intervjuer

bekräftar.  Intervjupersonen poängterar att hen inte förhåller sig till begreppet resiliens som

sådant i sitt yrkesliv, men att det är givet att hen förhåller sig till hur jobbet påverkar henom.

Att det är någonting som är givet framkommer i alla intervjuerna, men det poängteras av alla

på olika sätt att det är någonting som de fått lära sig genom erfarenhet. Att alla

intervjupersoner påpekar att vikten av sätta gränser för att skydda sig själv är någonting som
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vuxit fram av erfarenhet inom det sociala arbetet, menar jag pekar mot att det är någonting

som inte tar en tydlig plats under utbildningen till socionom. Några av intervjupersonerna

påpekar även att de upplever det som att deras utbildningar inte gett dem verktyg för hur man

skapar en motståndskraft och ett resilient tillstånd. Zanderin (2005, s. 147) beskriver att det

skapas en stress hos individer när förmågan att kunna göra något skär sig med förväntningarna

de har på sig för vad de ska prestera. Att vara medveten om sina gränser kan därför vara ett

sätt att skapa resiliens genom att hålla sig inom sina egna ramar. Någonting som Grant &

Kinman (2014, s. 18) beskriver är en del av att vara en resilient person. Att en självkännedom

och en kännedom om sina egna gränser återkommer i intervjumaterialet, menar jag kan vara

en annan anledning till att intervjupersonerna beskriver resiliens som någonting som växer

fram av erfarenhet inom professionen. Grant & Kinnman (2014, s. 149) påpekar även att en

djup självförståelse behövs för att bygga en resiliens, vilket jag menar bekräftas här. Min

poäng är att det troligtvis är svårt att lära sig sina gränser som socialarbetare utan att ha

erfarenhet av socialt arbete. Men att bristen på diskussion om resiliens och motståndskraft på

utbildningarna bidrar till att lämna nyexaminerade socionomer utan verktyg.

5.2.3 Vikten av att få andas ut

Att få pauser och andningshål, vilket öppnar upp för att lätta på stressnivån eller för reflektion,

är en annan strategi som dyker upp i flera av intervjuerna. Detta är ett exempel på en

copingstrategi för att hantera externa krav (Astvik, Melin & Allvin, 2014). Följande uttrycks i

en av intervjuerna när det gäller pauser:

Det handlar lite om att hitta mikropauser i stunden, där man är. Och här faller det

sig ganska naturligt hur vi jobbar. - S5

S5 beskriver hur hen söker efter pauser i stunden under arbetstid, vilket är ett sätt att reglera

stressnivån hen upplever. Det är någonting som hen menar uppstår naturligt på sin arbetsplats.

Att det uppstår naturligt tolkar jag som att det ingår i arbetsdagarna som vad vi kan se som en

konstant. En konstant i form av raster och avbrott används ur ett systemteoretiskt perspektiv

för att låta systemet varva ner och skapar fasta punkter i vad som annars kunde varit ett

kaosartat tillstånd (Öquist, 2018, s. 33). Vi kan därför se dessa pauser som ritualer som medför

en nedkylning av ett system som kan vara överhettat av stressfaktorer eller dysfunktionella

relationer. Att det uppstår naturligt på arbetsplatsen är inte någonting som alla

intervjupersoner upplever, utan de kan istället uppleva det som att det är en pågående kamp
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mellan hur organisationens struktur tillåter pauser eller inte. Jag menar att det visar på att

denna individuella copingstrategi endast är möjlig om det tillåts genom hur organisationen ser

ut, vilket gör att det ligger på arbetsgivaren att möjliggöra dessa pauser som upplevs

värdefulla av flera intervjupersoner. Intervjupersonen fortsätter att beskriva en tidsperiod där

det var svårt att hitta nämnda mikropauser:

Då var det ju tufft att hitta de här andningshålen, när man hela tiden har en

anspänning för att snart är det slagsmål i korridoren. -S5

Här berättar samma intervjuperson om en period där det inte var möjligt att hitta dessa pauser,

då det hela tiden fanns en anspänning om att någonting kunde hända. Det belyser än mer att

denna individuella copingstrategi kräver att det existerar en möjlighet att ta till den genom hur

organisationen är utformad. De strukturella omständigheterna på arbetsplatsen är därför

central för om denna copingstrategi fungerar eller inte. Denna anspänning som

intervjupersonen beskriver går att tolka som en stressor, vilket vid lång exponering kan leda

till negativa hälsoeffekter (Lloyd, King & Chenoweth, 2002). Att få pauser från situationen

nämndes också som någonting som kan dyka upp i stunden och vara något som man känner

att man måste göra för att hantera situationen, vilket innebär att hos några av

intervjupersonerna används detta både som förebyggande för resiliens men också som

copingstrategi i stunden.

När det är för mycket så brukar jag typ gå på toa *skrattar* såhär bara för att gå

ifrån lite, I've had enough of this.-S1

S1 beskriver hur hen gör ett avbrott i arbetet genom att avlägsna sig fysiskt från situationen,

för att hantera den belastning som uppstått. Det är ett exempel på hur denna copingstrategi kan

vara användbar i den akuta stunden utöver att vara ett sätt att återhämta sig under arbetsdagen.

Genom att gå in på toaletten gör intervjupersonen ett aktivt val att avbryta den externa

belastning som upplevs. Jag tolkar det som att dra en personlig gräns i sitt yrkesutövande,

både mot klienterna och organisationen. Detta då avlägsnandet sker både från kontakten med

klienter och kollegor, men också från organisationens olika krav på den som avlägsnar sig.
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5.2.4 Att placera sitt yrkesutövande i en kontext

På frågan om hen har några strategier för att hantera situationer i stunden som upplevs

påfrestande svarar intervjuperson S2:

Men då är väl strategierna att jag försöker, tänka vad kan jag påverka och vad kan

jag inte påverka [...] men det är väl just detta med att avgränsa, att jag inte kan

göra allt och liksom vad är mitt uppdrag här. - S2

S2 beskriver att hen försöker att kontextualisera sin yrkesroll genom att fokusera på vad hen

kan och inte kan påverka. Genom att avgränsa vad som är hens uppgift att göra eller inte göra,

drar hen en gräns genom att inte göra allting som dyker upp på hens bord. Avgränsningarna

fungerar som ett skydd mot att göra mer än vad man klarar av, vilket nämns i en kontext att

det även är positivt för klienterna. Detta då en för hög arbetsbelastning och påfrestning leder

till ett sämre arbete och därför ett sämre resultat med klienterna. Astvik, Melin & Allvin

(2014) beskriver hur socialarbetare genom voice-strategin kan flytta kritiken från sig själv som

socialarbetare till kritik mot organisationen. Därför menar jag att strategin Att placera sitt

yrkesutövande i en kontext kan fungera som ett verktyg för att belysa hur förutsättningarna

och situationen är skapad av någon annan, d.v.s. organisationen och inte den individuella

socialarbetaren. Vilket i sin tur flyttar skulden från socialarbetaren till organisationen. Detta

kritiska förhållningssätt nämner även Grant & Kinnman (2014, s. 54f) som centralt för

resiliensskapande. I intervjuerna framkommer det olika tankemässiga copingstrategier för att

sträva mot en resiliens i sitt arbete. Grant & Kinman (2014, s. 93ff) skriver att socialarbetare

ofta kan hamna i situationer där det är svårt att avgöra vad som är deras egna känsla av ångest

och den ångest som klienten kan förmedla till en via kommunikation. De menar att det är av

stor vikt att använda sig av sina känslor som verktyg för att förstå situationen så bra som

möjligt och visa sig själv självmedkänsla, samtidigt som det är viktigt att inte tappa bort sig i

t.ex. överengagemang i en klient eller distanserande mot en klient p.g.a. jobbiga känslor som

uppstår.

Genom att försöka avgränsa sig tankemässigt gällande vad man kan och inte kan göra, menar

jag att det går i linje med Grant & Kinmans (ibid) nämnda strategi att visa sig själv

självmedkänsla och försöka att lokalisera vad som är ens egna ångest i situationen.

Självmedkänsla är även någonting som nämns av intervjuperson S3, vars nedanstående citat

jag menar går i linje med samma sorts strategi.
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I situationer som är krävande, svåra, att man i dom situationerna behöver använda

sig av acceptans, se det vad det är, inte att gilla läget men se det vad det är. Och,

självmedkänsla. Kanske känsloreglering. Flexibilitet och kommunikation, att det i

sig i de krävande situationerna gör att man kan ha någon slags resiliens tänker jag.

- S3

Intervjupersonen beskriver hur acceptans och självmedkänsla leder till en ökad resiliens i

krävande situationer. Att ha möjlighet till en egen känsloreglering och flexibilitet i situationen

går att se som ett sätt att lokalisera vilka känslor som tillhör vem i situationen med en klient

eller kollega.

Att dra en för stark gräns mellan sig själv som socialarbetare och med sina klienter kan dock

ha motsatt effekt. Astvik, Melin & Allvin (2014) nämner strategin Disengagement som

handlar om att man emotionellt och kognitivt distanserar sig från sin arbetssituation, därmed

kollegor och klienter. Detta beskrivs av författarna av studien som en strategi som inte

fungerar i längden, vilket blir bekräftat av två av intervjupersoner i min studie. S2 beskriver

att hen fick “stänga av” och att det i slutändan fick negativa hälsoeffekter i form av stress och

ångest:

Jag tror att jag fick stänga av rätt så mycket av det som hände i mig, för det fanns

inte tid eller särskilt mycket stöd.- S2

Intervjupersonen beskriver här hur hen var tvungen att stänga av för att kunna hantera

arbetsbelastningen, då det inte fanns något utlopp eller möjlighet att hantera påfrestningen och

känslorna. Detta är en copingstrategi som intervjupersonen beskriver som icke-fungerande i

längden, men som någonting som uppstod av ett akut behov. Det belyser vikten av att få tid

och rum att processa det man upplever på arbetstid, vilket jag menar är en anledning till varför

handledning uppstod som undertema längre fram i uppsatsen.

5.2.5 Att bygga en resilient grund att stå på

I intervjuerna kommer det fram ett undertema om vikten av att med hjälp av olika

friskfaktorer bygga en grund som gör en mer resilient i sitt arbete. Det jag åsyftar med denna

grund är att genom t.ex. fritid, träning och kreativitet skapa en hållbar grund för
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yrkesutövandet när det gäller friskfaktorer. Dessa olika friskfaktorer och sätt att skapa en plats

för återhämtning som är skild från sitt arbete är även det någonting som är väldigt individuellt.

Det här klassiska att ha bra socialt nätverk, det behöver ju inte vara stort, det kan

ju räcka med en person [...] Men att man har någonting just utöver jobbet tror jag

är viktigt. Så att det inte blir allt värde, så inte allt värde läggs i jobbet. För då blir

ju det också mer skört, när det inte går bra tänker jag. -S3

Intervjupersonen ovan beskriver hur ett socialt nätverk är viktigt för att få en stadig grund att

stå på. Det poängteras att det är viktigt att ha någonting som är värdefullt förutom sitt arbete,

då det blir riskfyllt att identitet och värde kopplas samman med hur arbetet fortskrider. Genom

att ha intressen, aktiviteter och relationer som är frikopplade från sitt yrkesliv går, det enligt

intervjusvaren jag fått, lättare att skapa en resiliens när inte alla ägg ligger i samma korg.

Att få vara praktiskt kreativ i att skapa något och att göra någonting. Att få tänka

på något helt annat. Och det är lite så som jag tycker många beskriver träning, att

man har träningen för att komma iväg och göra något annat.-S5

Genom att få vara praktiskt kreativ så menar S5 att hen får möjlighet att komma iväg från

tankarna om arbetet och skapar en möjlighet till återhämtning genom att få ha sitt fokus på

någonting annat. Det framgår även i andra intervjuer att det finns en upplevelse av att vilja

göra något praktiskt och konkret, då arbetet ofta upplevs som att det inte skapar en färdig

produkt som går att ta på. Jag tolkar detta som att aktiviteter som upplevs skapa ett konkret

resultat blir passande för att komma ifrån tankar på arbetet som ofta sker mer abstrakt.

För att jag ska må bra så behöver jag träna ganska mycket. Och typ såhär.. the

basic. Det är så här uppenbara grejer men tänker att man kan glömma det. Äta,

träna, ha närhet och relationer man trivs i. Om man har ett... om man har sina

grundläggande behov tillgodosedda blir det ju enklare att hantera tuffa eller

stressiga eller jobbiga situationer typ. Men för mig så, märks det väldigt tydligt

ifall jag tränar eller inte tränar. Det blir bättre om jag rör på mig. -S1

Träning nämns av S1 och flera andra intervjupersoner, vilket pekar mot att det är någonting

som troligtvis är en viktig friskfaktor för många. Att ta hand om sina basala behov beskrivs

39



som viktigt för att kunna hantera ett stressfyllt arbetet. Närhet och trivsamma relationer

beskrivs som delar av de basala behoven som är viktiga att ta hand om. Genom att ta hand om

sig själv så blir man mer resilient inom yrket, tolkar jag ovan citat. Det går att problematisera

att socialarbetare skulle behöva ägna sin fritid med att bygga en motståndskraft för att de ska

kunna klara av sitt yrkesutövande. Detta pekar enligt mig mot en individualisering av

problemlösningen av arbetsbördan som finns hos de anställda. Det går att fråga sig om det är

upp till människor som är anställda av en organisation för att bedriva socialt arbete, ska

behöva bedriva socialt arbete gentemot sig själv för att organisationen är uppbyggd på ett sätt

som gör att medarbetarna annars inte klarar av att stanna kvar.

Så jag tror att det är väldigt viktigt att hitta sin grej, för det är lätt att bli väldigt

engagerad i det här jobbet, och det är ju kul att vara engagerad, men man håller

inte i längden för det [...] jag tänker att det har att göra med hur påverkad man blir

på jobbet. Det är ju också många faktorer runt omkring hur livet är i övrigt. Sömn,

faser i livet och uppskattning på jobbet och allt sådant där som kan spela in. -S5

Ovan citat nämner vikten av att hitta någonting utanför jobbet att kunna lägga tid och energi

på, ett intresse som får fungera som en friskfaktor genom att reglera stressbelastningen och att

rikta tankarna på annat håll än arbetet. Intervjupersonen nämner att det är lätt att bli väldigt

engagerad, vilket upplevs som positivt i sig men som kan bli ohållbart i längden om man inte

sätter gränser. Hur hållbart arbetslivet är påverkas också av hur påverkad man blir av jobbet,

vilket skiljer mellan individer men också olika arbetsplatser och specifika yrken. Med citatet

vill jag visa på hur gränsdragningar och friskfaktorer kommer fram som viktiga faktorer för

resiliens, genom att S5 beskriver hur det är nödvändigt med gränser för att hålla i längden.

Samt att gränsdragningar i sig kan agera som en friskfaktor. Det återkommer också i detta citat

hur privatlivet med sina olika faktorer påverkar hur resilient man är i sitt yrkesutövande.

Enligt mig är det möjligt att tolka det som att arbetslivet och privatlivet är intimt

sammankopplade hos flera av mina intervjupersoner. Jag menar att detta kan vara ett viktigt

fenomen att ha i åtanke när man problematiserar hur resiliens ser ut att kräva tid av fritiden för

att kunna existera inom arbetslivet och att det borde läggas mer fokus på vad organisationen

kan göra för anpassningar för att skapa resiliens. Om privatlivet och arbetslivet är intimt

sammanlänkade i skapandet av resiliens blir det svårt att särskilja dessa åt helt och lägga all

fokus på organisationens ansvar. Enligt mig kan dessa två fenomen vara sanna samtidigt:

Privatlivet och arbetslivet är intimt sammanlänkade i skapandet av resiliens och att
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organisationen har största ansvaret för att skapa en arbetsmiljö och belastning som främjar

resiliens.

5.3 Vikten av det kollektiva och yttre stöttepelare
5.3.1 Handledning - kollektivt lärande och förmänskligande av kollegor

Handledning nämndes av alla intervjupersoner som en viktig faktor för att de skulle uppleva

sig resilienta på arbetsplatsen, samt att det främjar en kollektiv resiliens inom organisationen.

En kollektiv resiliens som Grant & Kinnman (2014, s. 170) menar är viktig för att individuella

socialarbetare ska kunna skapa en egen resiliens. Genom att ha handledning får

socialarbetarna möjlighet att ventilera, få stöttning och bygga på relationerna mellan

kollegorna. Detta går i linje med Frost et al. (2018), som beskriver hur handledningen fyller en

viktig funktion för att få de intervjuade socialarbetarna att stanna kvar på sin arbetsplats, då

det skapar en resiliens hos intervjupersonerna genom stöttning som handledningen ger. Det

bekräftar även det Höjer, S. et al., (2021) skriver om att stöd från arbetsgruppen fyller en

viktig funktion för att göra arbetsplatsen och medarbetarna resilienta.

Arbetsgruppen var väldigt bra, så jag tänker att där fick jag ju ventilera och liksom

ha handledning och sådant. Där var det lite mer sunda, liksom, copingstrategier

kanske: att ventilera och avlasta och så. -S2

I citatet ovan nämner S2 hur hen hade en väldigt bra arbetsgrupp där de fick möjlighet att

ventilera kollegor emellan och även ha handledning ihop. Någonting som Frost et al. (2018)

belyser vikten av i sin studie. Detta var i kontexten en organisation som i stort inte var

välfungerande utan de anställda upplevde arbetsbelastningen för stor och att cheferna inte

visade förståelse för detta. S2 beskriver hur det växte fram mer sunda copingstrategier för hen

på arbetsplatsen genom att hen var del av ett system (Öquist, 2018, s. 11) bestående av sina

kollegor, som var ett subsystem inom det hierarkiskt högre placerade system som

organisationen var. Det är därför ett exempel på hur det kan skapas ett sunt system inom ett

osunt system. Att arbetsgruppen blev en källa till mer sunda copingstrategier går i linje med

vad Ravalier et al. (2021) skriver i den tidigare forskningen om att de intervjuade

socialarbetarna såg det kollegiala stödet och tillhörigheten till professionen som en väldigt

viktig faktor för att de ska trivas på jobbet. Att handledningen är en viktig skapare av resiliens

genom att kunna få stöttning av kollegor och handledare, nämner även Grant & Kinman
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(2014, s. 128f) då detta visat sig effektivt för att reducera stress och förebygga utbrändhet.

Genom att utveckla gruppens relationer till varandra öppnar det även enligt Grant & Kinman

upp för att man ska våga vara mer öppen med problem och svårigheter som man upplever. Att

kunna vara öppen med detta och få vara en hel människa är någonting som nämns under flera

av intervjuerna som någonting som skapar resiliens. En intervjuperson säger t.ex. följande

gällande varför det är viktigt att kunna se varandra på arbetsplatsen som hela människor med

styrkor och svagheter som kan skifta:

Hur ser vi då våra klienter tänker jag då, om vi inte kan se varandra som hela

människor? -S2

Jag menar att detta citat sätter fingret på vikten av att genom handledning kunna få skapa

relationer mellan kollegor på jobbet för att få en mer holistisk bild av varandra. Frågan som

S2 ställer öppnar upp för en reflektion gällande om vår syn på varandra på arbetsplatsen kan

påverka hur vi ser på klienterna. Detta är frågeställning som jag menar är viktig att titta

närmre på. Om vi i en organisation ser varandra som producerande maskiner istället för

komplexa människor med styrkor och svagheter, hur färgar det av sig på hur vi bemöter och

ser på våra klienter?

Och jag tror att det viktigaste med den är att faktiskt, dels ta tid där allt annat blir

oviktigt, nu är det dom här två timmarna som vi har tillsammans och att man

skapar gemensamma tankesätt inom gruppen. Så det tror jag hade varit väldigt bra

att ha här. Men med gemensamma tankesätt kan man ju också hitta, var har vi våra

gränser som grupp? Vad är okej inom den här gruppen? - S5

I citatet beskriver S5 hur handledningen skapar ett skilt rum där gruppen med blir till fokus

och övriga saker blir oviktiga. Genom att spendera två timmar tillsammans som grupp menar

intervjupersonen att det går att skapa gemensamma tankesätt och även gemensamma gränser.

De gemensamma gränserna tolkar jag som en faktor som kan påverka arbetsbelastningen åt

båda hållen. Om gränserna är lagda på ett sådant sätt att många upplever belastningen som för

hög, öppnar det upp för att sätta individuella gränsdragningar istället. Men det är möjligt att

det är riskabelt att gå emot de gemensamma gränser som är satta i gruppen. Här blir det

återigen viktigt att se på varje medarbetare på ett holistiskt sätt där alla har olika nivåer av vad

de tycker är för mycket.
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Jag tänker att man liksom skulle ha, såhär att man får någon betald tid där man

kan få egen handledning. För handledning i grupp är ju också bra. Nu har vi ju på

min arbetsplats handledning tillsammans med gruppledare och det, där kan jag

tycka att där ska inte någon ledning vara med i handledningen. Det är osäkert vad

som går vidare och vad som inte går vidare, så att en enskild handledning tror jag

skulle vara ganska värdefullt. För, för att kunna lyfta det som man vill ha

handledning i på ett helt ärligt sätt. -S3

I ovan citat lyfter S3 hur hen tänker att individuell handledning på betald tid upplevs som

någonting som skulle vara värdefullt. Det problematiseras att ha med ledningen på

handledningen, då det inte känns helt säkert när man inte vet vad som tas vidare och inte när

det nämns på handledningen. Detta tyder på en ambivalent inställning till ledningen för

organisationen man tillhör, vilket har visat sig hos fler intervjupersoner och vad jag tar upp i

nästa undertema. Här beskrivs något av en motsats gällande vad som tidigare nämnts är det

viktiga med gemensam handledning. Istället för att bygga relationer inom gruppen och

komma fram till gemensamma gränser, blir den individuella handledningen istället en sorts

frizon från kollegor och chefer. Genom att få ha det individuellt är det möjligt att vara helt

ärlig istället för att behöva ha i åtanke vad ledningen och kollegor ska tycka. Jag tolkar det

därför som att individuell handledning fyller ett annat behov än vad en gemensam

handledning gör, den individuella handledningen fokuserar på det interpersonella och hur man

som individ tänker om arbetet och klientfall. Medan den gemensamma handledningen också

berör arbetet och klienterna, men kanske på ett mer censurerat sätt. Genom att ha

handledningen individuellt försvinner även den gemenskapsbyggande faktorn som en

gemensam handledning ger. Det är enligt mig möjligt att dra slutsatsen att dessa två olika sätt

att ha handledning på skulle komplettera varandra bra. Att det kollektiva och individuella

samverkar vid skapandet av resiliens nämner även Frost et al. (2018) i sin studie. Att

organisationen spelar en stor roll bekräftas även i mina intervjuer.

5.3.2 Ambivalensen inför arbetsledningen

Under intervjuerna blev det tydligt att en majoritet hade en väldigt ambivalent inställning till

cheferna och ledningen på arbetsplatserna. De beskrivs som viktiga faktorer för att

arbetsplatsen ska upplevas som resilient och därmed möjliggöra resilienta medarbetare,

samtidigt som det ofta framstår som att det finns ett lågt förtroende för att cheferna har
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medarbetarna som första prioritet.

Så där tror jag det är viktigt att man verkligen vågar stå upp för sig själv, för

chefen kommer ju inte komma och säga "åh är det här okej", om chefen kan få en

att jobba mycket så kommer ju chefen att göra det.- S3

S3 beskriver hur det är viktigt att sätta gränser gentemot sin chef, för att de annars kommer att

försöka få en att arbeta så mycket som det är möjligt. Detta går att tolka som att det existerar

en tidsbrist som chefen försöker att lösa genom att låta medarbetarna ta en högre

arbetsbelastning än vad de kanske inte klarar av. Hellgren, Astvik & Welander (2017)

beskriver hur New Public Management har gjort att fokus på effektivitet och resultat har

hamnat i fokus, vilket har skapat en obalans mellan resurser och krav. Denna obalans menar

författarna har hamnat på socialarbetarnas axlar och att det sen blir upp till dem att hitta

copingstrategier för att lösa arbetsbelastningen. Att cheferna mer än en gång beskrivs som att

de kommer göra vad de kan för att man ska arbeta så mycket som möjligt, kan peka på att det

finns en medvetenhet om hur NPM som nytt paradigm har omorganiserat synen på

människobehandlande organisationer till mer marknadsmekanismstyrda. Det tyder även på att

det finns en brist på tillit till att cheferna har medarbetarnas välbefinnande i sitt fokus.

Ibland kan jag känna att många kollegor har hög arbetsbelastning och ibland tas

det hand om och man kan få stöd av chef. Men jag skulle inte säga att det är norm

eller kultur, utan man måste aktivt be om det. - S1

Att det inte är en norm eller kultur på arbetsplatsen att för hög arbetsbelastning inte är okej,

som S1 beskriver i citatet ovan, ser jag som en till indikator på att det finns en misstänksamhet

gentemot cheferna och vems intressen de sätter i första rummet. Genom att man aktivt måste

be om det tolkar jag det som att på ovan beskrivna arbetsplats så finns det en kamp mellan

medarbetarnas gränsdragningar och den pressen som organisationen sätter mot dessa gränser.

Istället för att cheferna ser till att belastningen ligger på rätt nivå, hamnar ansvaret på

medarbetarna att reglera utefter sina gränssättningar.

När det gäller cheferna vad jag känner hittills så är det stor skillnad i mig i min

känsla att vara på en arbetsplats där jag blir bemött som en hel människa med
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tillgångar och med brister, att det går upp och ner, eller ses jag bara som ett

kugghjul som ska producera? - S2

I citatet ovan beskriver intervjupersonen hur hen upplever att det är en väldigt stor skillnad i

känslan av att vara på en arbetsplats där man bemöts på olika sätt av cheferna. Två motsatser

beskrivs, där man antingen blir bemött som ett producerande kugghjul eller en hel människa

med tillgångar och brister där saker går upp och ned. Genom att bli bemött som ett

producerande kugghjul skapas en väldigt steril bild av en människa där hen inte tillhör olika

system och har komplexiteter, istället ses medarbetaren som en arbetare vars isolerade syfte är

att utföra sina arbetsuppgifter. Någonting som går att tolka vara i linje med hur NPM som

paradigm ser ut (Hellgren, Astvik & Welander, 2017). Ser vi till att se människan som en hel

människa, med brister och tillgångar som fluktuerar, kan vi se att medarbetarna är komplexa

individer med tillhörighet till olika system utanför arbetet. Här ser vi ett individuellt uttalande

gällande detta men jag menar att det går att se det ur ett kollektivt perspektiv också, genom att

det blir arbetsplatsen som system som sätter förutsättningarna för detta. Om normen på

arbetsplatsen är att medarbetare ses som producerande kugghjul, kan detta troligtvis

reproducera sig genom att medarbetarna ser varandra likadant och att detta senare skulle

kunna påverka hur medarbetarna ser på klienterna. Cheferna är därför del av systemen kring

den anställda, samtidigt som de blir en del av de marknadsekonomiska strukturer som

Hellgren, Astvik & Welander (2017) menar följer med NPM.

Jag har alltid tyckt att det är viktigt att chefen backar en. Att du kan ha en riktig

skitdag med tio klienter som ringer och skriker på dig, men du ska kunna hänvisa

alla dessa till den som är chef och de ska ha fullt förtroende för att du har gjort det

du ska. Det ser jag som en del i att skapa en viss resiliens, att man är där.  - S6

S6 beskriver hur förtroende för cheferna och att de kan ta över när det behövs, är en del i att

skapa resiliens. En närvarande chef som visar förtroende för medarbetarnas kompetens blir en

viktig del för att en arbetsplats ska vara funktionell och resilient. Intervjupersonen beskriver

även hur hen upplevt det som att cheferna alltid funnits där när det behövs, vilket påverkar

hens resiliens positivt. Detta visar på att det finns skilda upplevelser gällande chefernas roll i

organisationen inom gruppen socialarbetare jag intervjuat. Då det både finns upplevelsen av

att cheferna inte är på medarbetarnas sida men även att cheferna finns där när det behövs.
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5.3.3 Solskenshistorier

I intervjuerna dök det flera gånger upp vikten av att ha positiva utfall med klienter som en

solskenshistoria att kunna se tillbaka på. Dessa goda exempel på när man i sitt yrke gjort

någonting bra för en annan människa, skapar en meningsfullhet som blir en faktor för att bli

resilient. Ravalier et al. (2021) beskriver hur många socialarbetare ser sitt arbete som väldigt

belönande genom att de får hjälpa andra människor, vilket de upplever som en friskfaktor och

en anledning till att de orkar stanna kvar i påfrestande arbetssituationer. Jag menar därför att

det bekräftas i mina intervjuer att meningsfullhet är en viktig faktor för att socialarbetare ska

uppleva sig som resilienta.

Då tänkte jag såhär, är det mitt uppdrag egentligen? Nej. Men, ser jag att det

faktiskt skulle kunna vara för klientens bästa, ja [...] då kände jag mig, som att

vara lite mer resilient i det för då kände jag att nu har jag gjort liksom det här och

lite till, för den här klienten. Och det gav kraft till att fortsätta med andra klienter.

Ofta är det så långa processer att vi sällan får kvitton på i slutändan, men jag

tänker att det jag såg i det fallet så oavsett hur hon mår nu så har det nog gjort

jättestort skillnad i hennes liv

-S2

S2 beskriver hur hen i ett fall lokaliserade att fallet egentligen befann sig utanför hens

uppdragsgränser, men att hen såg det som klientens bästa att ändå ta sig på arbetet hen

utförde. Genom att ha gjort sitt arbete och lite därtill, upplevde sig intervjupersonen som stärkt

och mer motståndskraftig. Hen beskriver att de på arbetsplatsen inte vanligtvis får ett kvitto på

att de gjort någonting bra, då det är långa processer som kan vara komplexa att följa. Genom

att ha ett fall som ett gott exempel menar S2 att hen kan känna sig mer stärkt i sitt arbete med

andra klienter. Jag menar att detta citat är ett exempel på komplexiteten med resiliens och att

sätta gränser, då intervjupersonen i detta fallet valde att gå utanför sina gränser men att

resultatet blev att hen kände sig stärkt och mer resilient av att göra detta. Detta tyder på att

gränser och nivån av hur mycket arbetsbelastning som är funktionellt är någonting som kan

fluktuera, istället för att vara någonting statiskt. Det visar även på tidigare nämnda intima

koppling mellan socialarbetaren och klienternas resiliens och hur de kan påverka varandra. I

ovan citat så är det möjligt att S2 bidragit positivt till klientens resiliens, i alla fall på andra

sätt bidragit positivt, vilket i sin tur skapade en resiliens inom S2 själv. Citatet är därför ett

exempel på hur goda exempel skapar en meningsfullhet och att socialarbetarens resiliens även
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påverkas av klienterna.

På mitt jobb är det ju inte som att vi gör en utredning och sen är den klar, utan

allting är ju väldigt flödande processer, relationer som underhålls [...] Det är ju

inte jätteofta som vi får ett kvitto typ på att det här som du gör, gör skillnad... eller

det här är bra. Ibland sker det om någon klient man pluggat matte med i tre

månader säger jag klarade matten typ, då är det som att man "Yes, fan vad gött"

och då känns det meningsfullt. -S1

Att göra positiv skillnad hos klienterna beskrivs som någonting som skapar meningsfullhet

hos intervjupersonen S1, vilket går i linje med intervjustudien som Ravalier et al. (2021) och

Frost et al. (2018) gjort. Arbetet med klienterna beskrivs som väldigt komplext genom att det

handlar om flödande processer med relationer som ska underhållas. Återigen nämns det att det

oftast inte kommer något kvitto på att man gjort ett bra jobb, vilket är förståeligt är någonting

viktigt hos många socialarbetare då de ser att hjälpa andra människor som den största

meningsskaparen enligt tidigare nämnda studie.

En av intervjupersonerna beskriver ett ärende där hen fick mycket positiv respons från

klienterna och att det blir ett positivt minne att ha med sig:

Jag tänker att känna mening med, och vad innebär mening, jo om man är

socionom är det att man kan hjälpa någon. Jag kan ta tillbaka och tänka på

solskenshistoria på när det är tungt, att jag tror att jag gjorde jättestor skillnad i

hennes liv där hon hamnade och det blev bra. Att ha den känslan i flera ärenden

hade ju varit jättebra. - S4

Tidigare erfarenheter går enligt ovan citat att härbärgera inom sig för att ha en intern indikator

att man gör positiv skillnad för klienterna man möter. Intervjupersonen nämner också att det

hade varit väldigt bra om det var möjligt att ha känslan av att man faktiskt gör skillnad i

klienternas liv i flera ärenden. Detta tyder enligt mig på en brist av positiv respons från

klienterna, eller kanske från organisationen i sig. Jag drar även en parallell till hur Hellgren,

Astvik & Welander (2017) beskriver att obalansen mellan resurser och krav skapar en stress

hos socialarbetaren som måste förhålla sig till NPM-paradigmet och den kostnadseffektivitet

som får högsta prioritet, vilket kan krocka med klienternas behov. Enligt mig är det tydligt att
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många av de intervjuade personerna upplever positiv respons som en viktig del i att vara en

resilient socialarbetare. Detta tyder återigen på att socialarbetaren och klientens relation fyller

ett syfte hos båda när det gäller skapandet av resiliens. Även om maktobalansen finns i

relationen då socialarbetaren besitter en makt att påverka klientens liv som inte klienten kan

göra gentemot socialarbetaren, så blir det ändå tydligt att klienten kan påverka

socialarbetarens resiliens genom att återkoppla positiva upplevelser och erfarenheter tillbaka

till dem. I citet går det att utläsa vad jag tolkar som sekundär resiliens, vilket Edelkott et al.

(2016) beskriver som ett resilient tillstånd som skapas av att jobba med traumatiserade

klienter. Genom att få vara en del av klienternas utveckling mot det bättre, upplever t.ex.

socialarbetare att de själva får en ökad resiliens. Lipsky & Burk (2009, s. 11f) använder

termen Trauma stewardship för att beskriva den praktik som socialarbetare kan använda sig av

för att finnas där för att ta hand om andras trauman, utan att själva internalisera personens

trauma i sig själv. Enligt dem krävs det en djup förståelse för hur man ska ta hand om sig

själv, för att det ska vara möjligt att på ett hållbart sätt ta hand om andra människor. Jag tolkar

sekundär resiliens och trauma stewardship som närbesläktade fenomen, om inte synonymer.

Sekundär resiliens är enligt mina eftersökningar ett väldigt outforskat område, men att det är

någonting som jag i mina intervjuer kan lokalisera mekanismerna bakom genom t.ex. detta

undertema. Det krävs därför mer forskning om det för att förstå detta komplexa fenomen som

kan skapa resiliens hos socialarbetare.

5.3.4 Värdegrund som resiliensskapare eller dränerare?

I intervjuerna lokaliserade jag ett undertema gällande hur värdegrund eller ideologiskt

ställningstagande som socialarbetare kan påverka resiliensen. Detta är någonting som skiljde

sig mycket mellan de olika intervjupersonerna. Olika ledstjärnor som nämndes var att ha en

empatisk värdegrund, en humanistisk med fokus på mänskliga rättigheter, att alla har rätt till

ett gott liv eller att få ett professionellt bemötande. Alla tillfrågade kunde nämna en

värdegrund eller ideologiskt ställningstagande som de använde för att lokalisera sig fram

genom olika situationer och som de kunde använda som ledstjärna när de kände tvivel över

vad de gör för skillnad genom sitt arbete. Återigen upplevde jag en ambivalens gällande detta

fenomen, som kunde upplevas som både stärkande men också dränerande.

Vid frågan om hen tror att värderingsmässiga ståndpunkter hos hen som person kan vara till

hjälp för att skapa resiliens, får jag ett nyanserat svar gällande dubbelheten som finns i ett

sådant påstående:

48



Jag tror både ja och nej. Jag tänker att man har, utför ett arbete som stämmer

överens med värderingar kan kännas bra i kroppen. Men jag tror också, som med

utbrändhet, om man bryr sig väldigt mycket om en fråga så kan det bli så att man

blir uppslukad av den och tycker det är viktigare än att känna in sina egna gränser.

- S1

Intervjupersonen beskriver hur ett arbete som går i linje med ens värderingar kan vara både

bra och dåligt, beroende på hur man sätter sina gränser. Genom att ha ett arbete som går i linje

med sina värderingar och som man är emotionellt investerad i, finns risken att man glömmer

bort att se till sina egna gränser utan istället blir uppslukad av sitt jobb. Gränsdragningar kan

därför fylla ett syfte att inte ta på sig för mycket av egen vilja, samtidigt som vi tidigare sett

hur gränsdragningar kan användas för att förhindra att få för mycket tillskjutet till ens

arbetsbord genom att tydligt sätta gränser mot organisationen. Astvik, Melin & Allvin (2014)

visar även i sin studie att den egna personliga hälsan ställs mot klientens tillgänglighet av sig

som socialarbetare, vilket gör att inställningen till gränsdragningarna kan upplevas som

ambivalenta för den som sätter dem. Enligt citatet så krävs det en medvetenhet om att inte bli

för uppslukad av frågor som man brinner för, för att förhindra att bli utbränd genom att man

glömmer bort att se till sina egna gränser för vad man klarar av.

Jag tänker att alla klienter har rätt till ett gott liv och att få utvecklas efter sina

villkor och så. Och klienterna som jag träffar har sällan så goda förutsättningar för

just det. Och då tänker jag att jag kanske kan bidra till att de får bättre

förutsättningar om jag gör ett gott jobb, och att jag ser dem i deras situation och att

jag kan bidra med kunskap kring deras situation. Att ge de bättre förutsättningar.

-S2

S2 beskriver hur hen använder värdegrunden att alla har rätt till ett gott liv och att utvecklas

efter sina egna villkor, där hen vill vara en bidragande faktor för att ge bättre förutsättningar.

Det framgår i citatet att hen tänker att om hen gör ett gott jobb så kan hen bidra till att de kan

få bättre förutsättningar. Att göra ett gott jobb framstår här som att göra en positiv förändring i

en människas liv, en människa som oftast inte har så goda förutsättningar. Detta blir ett

exempel på hur den värdegrunden som nämns hos International federation of social workers

(2014) Global definition of the social work profession, att vilja göra en positiv förändring i
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utsatta människors liv, krockar med det paradigm som ser till effektivitet och kostnader som

ledstjärnorna i hur organisationen ska bedriva det sociala arbetet. Det väcker frågan om hur

det sociala arbetet blir påverkat av att ha medarbetare med klienternas bästa i fokus, inom

organisationer som har organisationens ekonomi i fokus.

Det har jag tänkt på ganska mycket på senare tid, just det här med normen att

jobba heltid och hur värderar man lycka, är det tid med dom man tycker om och

liksom tid att ta hand om sig själv eller handlar det om att jobba heltid för att tjäna

så mycket pengar som möjligt och så vidare. Där tycker jag personligen att jag

tycker att, då jobbar jag hellre deltid och tjänar mindre. För att kunna ta hand om

mig själv, så absolut där kan jag känna att ja, värderingsmässigt att, hur man

liksom, att man inte inte värderar sitt egna värde bara efter sina egna prestationer.

- S3

Citatet från S3 visar även på hur ens värderingsmässiga ståndpunkter även går att rikta mot sig

själv och sitt egna liv när det gäller hur värderingsmässiga ståndpunkter kan skapa resiliens

eller inte. Hen beskriver att hen ifrågasätter heltidsnormen och att ha sina egna prestationer

inom yrkeslivet som en väg till att uppleva lycka. Hen beskriver hur istället för att ha

prestationer och heltidsarbete som mål med livet, så läggs fokus på att ta hand om sig själv

och dela tid med personer som man tycker om. Här framgår det att värderingsmässiga

ståndpunkter gentemot sig själv och sin syn på livet kan påverka hur resilient man upplever

sig i sin yrkesroll, inte bara hur man värderingsmässigt ser på sitt yrkesutförande och på

klienterna. Det öppnar samtidigt upp för att problematisera hur mycket av copingstrategierna

och gränsdragningarna som läggs på individen, istället för att organisationen eller samhället i

stort har en organisering av arbetslivet på ett sätt som gör att individen orkar med sitt arbete.

Att gå ner i arbetstid är en effektiv copingstrategi enligt mina intervjusvar, men det kommer

även med negativa ekonomiska effekter. Ur en systemteoretisk (Payne, 2008, s. 211f

synvinkel går det att se hur det makrosystem som är samhället, är någonting arbetaren är en

del av och måste förhålla sig till när det gäller arbetstid. Det öppnar upp för en

problematisering när det anses vara på individnivå som vi ska lösa problemet som är hur

mycket vi ska arbeta för att orka med.
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6. Avslutande diskussion
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur socialarbetare ser på begreppet och

tillståndet resiliens, samt undersöka hur socialarbetare skapar resiliens i sitt yrkesliv. Det

teoretiska ramverket bestod av resiliens, copingstrategier, friskfaktorer, systemteori och

livsmodellen. Jag valde att fokusera på friskfaktorer istället för riskfaktorer när jag

genomförde mina intervjuer. Detta då mycket av tidigare forskning har pekat på de olika

riskerna, men jag ville med min studie få fram olika exempel på hur man kan hantera risker

med ett positivt resultat. Tidigare forskning som denna uppsats utgått ifrån använder sig till

största del av en kvantitativ ansats, vilket enligt mig innebär att en styrka med mitt val av en

kvalitativ ansats är att jag kunnat presentera ett resultat med ett djup istället för en bredd.

Upplevelsen av begreppet och tillståndet resiliens visar sig befinna sig på ett spektrum mellan

att se termen som utdaterad och att den inte är applicerbar på socialarbetarens yrkesutövande

och att se på termen resiliens som något centralt som socialarbetare måste förhålla sig till

personligen för att skapa en hållbar arbetssituation och använda sig av i sitt yrke genom att

bidra till ett samskapande av resiliens tillsammans med både kollegor och klienter. Likt vad

tidigare studier (Hitchcock et al., 2020) pekar mot, att resiliens är något förändringsbart, är

detta någonting som de intervjuade socialarbetarna också upplever. En slutsats jag drar är att

den väldigt skilda upplevelsen av termen innebär att resiliens inte är ett keyword (Garrett,

2017) hos svenska socialarbetare. Intervjusvaren visar dock att resiliens som term vanligtvis

appliceras på klienterna istället för socialarbetarna själva. Samtidigt så upptäcker jag temat

resiliens som samskapande fenomen, där vissa av socialarbetarna menar att resiliens är

någonting som skapas tillsammans med klienter och kollegor. Där socialarbetaren och klienten

blir intimt sammanlänkade via system (Payne, 2008, s. 211f) de är en del av. Detta fenomen

fick mig att välja ordet maskrosarbetare, för att anspela på termen maskrosbarn samt hur

klient och socialarbetare är sammanlänkade i skapandet av resiliens.

Hellgren, Astvik & Welander (2017) beskriver hur New Public Management som paradigm

har förändrat det sociala arbetet till att sätta fokus på kostnadseffektivitet, vilket har skapat en

obalans mellan resurser och krav som hamnar på den individuella socialarbetarens axlar. Detta

är någonting som även visar sig i mina resultat, där de intervjuade socialarbetarna behöver

hitta olika egna strategier för att hantera brister inom organisationerna de är en del av.

Gränsdragningar framstår som centrala för att hantera kraven från både organisationen och
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klienterna. Samtidigt så uppstår det en ambivalens med att sätta gränser för att skydda sin

hälsa, då dessa gränssättningar kan påverka klienten negativt. Att gränsdragningar är

nödvändigt för ett resilient yrkesliv som socialarbetare pekas även ut av Grant & Kinman

(2014, s. 74).

Likt Höjer, S. et al., (2021) visar mitt resultat på att möjligheten att begränsa arbetsbördan är

snäv och att det främst läggs på den enskilda socialarbetaren att hitta olika strategier.

Någonting som går i linje med den individualisering som är kärnan i det senmoderna

samhället och medföljande NPM-paradigm. Genom min kvalitativa ansats har jag kunnat

fångat upp andra copingstrategier än Höjer, S. et al., (2021) gjorde med sin enkätstudie, t.ex.

individuell samt kollektiv handledning, mikropauser och solskenshistorier. Detta då jag

undersökte frågan underifrån istället för att ge förslag i en enkät, vilket fångar mer nyanser

men som samtidigt sänker generaliserbarheten. Då uppsatsens syfte var att fånga

socialarbetares egna upplevelser menar jag att min metodologiska ansats med att fånga

nyanserna blir en styrka i sig, särskilt då den teoretiska generaliserbarheten kvarstår även om

den empiriska generaliserbarheten blev lägre med mitt breda urval och den kvalitativa

ansatsen. Likt Ravalier et al. (2021) visar mitt resultat på att det kollegiala stödet är viktigt för

att hantera arbetets påfrestningar. Särskilt den kollektiva handledningen framstår som viktig,

vilket även Frost et al. (2018) pekar ut i sin studie. Genom mikropauser går det att skapa fasta

punkter under arbetsdagen, vilket förankras i systemteorin (Öquist, 2018, s. 33). Den

kollektiva och individuella handledningen visar sig fylla olika syften, där den ena skapar ett

kollegialt sammanhang, stöttande gruppdynamiker och en mer nyanserad bild av sina

kollegor. Medan den individuella handledningen blir ett skydd från att ledningen ska få ta del

av de anställdas upplevelser. Solskenshistorier blir ett sätt att skapa meningsfullhet med sitt

arbete, genom att kunna förankra sig i fall där man har gjort gott för en annan människa

genom sitt yrke. Copingstrategier som Astvik, Melin & Allvin (2014) finner i sin studie visar

sig även i min. Exempelvis så pekar de ut strategin voice, att protestera mot den

organisatoriska situation som man menar är ohållbar för medarbetare och klienter, vilket även

visar sig i mina intervjuer i form av att placera sitt yrkesutövande i en kontext. Där fokus

flyttas från att lägga ansvaret på den individuella socialarbetare till organisationens

uppbyggnad.

Det blir tydligt att det krävs mer forskning om upplevelsen av tillståndet och termen resiliens,

vilket öppnar upp för t.ex. en diskursanalys. Någonting jag valde bort p.g.a. tidsramen för
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genomförandet av denna studien. Mer forskning om hur socialarbetare går tillväga för att

skapa resiliens i sitt yrkesliv visade sig också vara någonting behövligt.
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Bilagor

1. Intervjuguide

Bakgrund- & yrkesfrågor

Skulle du vilja beskriva din yrkesbakgrund?
Hur kommer det sig att du valt att arbeta där du arbetar nu?

Stress & coping

Har du några uttänkta strategier som du vänder dig till när du upplever att den emotionella
belastningen blir för stor under arbetstid?

Har du uttänkta strategier som du använder dig av i förebyggande syfte på arbetstid?

Upplever du att du främst använder dig av emotionella copingstrategier eller praktiska? (Både
och?)

(Tycker du att dessa strategier fungerar i ditt arbete?)

Friskfaktorer & Resiliens (Motståndskraft)

Får du några associationer när du hör ordet resiliens? (Negativa/positiva?)
Vad är ditt förhållningssätt till resiliens som term och fenomen?

Vilka friskfaktorer tycker du är de viktigaste för att du ska uppleva dig resilient i ditt yrkesliv?
(Besitta en motståndskraft och möjlighet att hantera motgångar)

Finns det någon speciell anledning att du valt socialt arbete som yrkesbana?

Använder du dig av ideologiska eller värderingsmässiga tankegångar för att skapa en mening
med ditt yrkesutövande? (Om ja, hur upplever du att detta påverkar din resiliens?)

Upplever du att det finns en strävan på din arbetsplats att skapa en resilient miljö? Från
organisationen? Från kollegor?

Finns det någon sorts stöd eller förändring som du tror skulle underlätta för socialarbetare att bli
resilienta?

Övrigt

Är det någonting som jag inte har frågat om, som jag borde ha gjort?
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2. Informationsbrev

Hur skapar du motståndskraft?

Informationsbrev

Hej,

Mitt namn är Nåmis Louisedotter och jag är en student på socionomprogrammet på Göteborgs
Universitet, som just nu skriver min c-uppsats på termin 6. Jag är intresserade av att undersöka
hur socialarbetare använder sig av olika strategier för att skapa resiliens (motståndskraft), för att
kunna hantera den påfrestning som ofta upplevs inom det sociala arbetet. Kunskapsläget när det
kommer till tidigare forskning visar på att det finns en stor risk för emotionell utmattning och
utbrändhet hos verksamma socialarbetare, vilket är bakgrunden till varför jag vill undersöka hur
socialarbetare skapar  resiliens i praktiken för att skydda sig mot detta. Syftet med studien är
sammanfattningsvis att presentera hur olika socialarbetare skapar resiliens och förhåller sig till
begreppet, för att bidra till kunskapsläget och för att hjälpa studenter samt professionella med
olika praktiska exempel på hur de kan skapa en personlig resiliens i sitt arbete inom
människobehandlande organisationer.

Det kommer vara en webbaserad intervju över zoom eller, om ni föredrar och det är praktiskt
möjligt, på er arbetsplats. Pandemiläget är mer stabilt än tidigare nu, men då vi fortfarande har
en smittspridning så är en onlineintervju i mina ögon det säkraste alternativet för alla
inblandade. Intervjun beräknas att ta cirka 30-40 minuter och är planerade att genomföras under
vecka 43 och 44. Medverkandet i studien är frivilligt och det går att avbryta sitt deltagande när
som helst under intervjun, det går självklart också bra att låta bli att svara på frågor. För att jag
ska kunna genomföra intervjun med er, behöver jag inhämta ditt samtycke och det görs i början
av intervjun. För att underlätta analysprocessen önskar jag få spela in intervjuerna.
Informationen som samlas in kommer inte att användas i något annat syfte än för min studie och
inspelningen kommer att förstöras efter avslutat arbete. Alla personuppgifter, arbetsplatsen samt
stad kommer att avidentifieras. Resultaten kommer sen att delas med min handledare och andra
kursdeltagare. När studien är färdig och godkänd kommer ett exemplar arkiveras online vid
Göteborgs Universitet. Jag skickar gärna ett exemplar till dig om du önskar!

Jag skulle vara väldigt tacksamma om ni skulle vilja ta er tid och ställa upp i min studie. Om det
är något ni undrar över om intervjun, får ni mer än gärna höra av er till mig på nedanstående
mailadress eller till min handledare. Är du intresserad av att delta så återkoppla till mig innan
den 24:e Oktober.

Med vänliga hälsningar
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Nåmis Louisedotter                                                    Handledare:
gusjonsig@student.gu.se anna.ryan.bengtsson@socwork.gu.se

Vi   som   studenter   på   Göteborgs   Universitet   måste   förhålla   oss   till   Vetenskapsrådets
forskningsetiska  riktlinjer  som  innefattar  krav  på  information,  samtycke,  konfidentialitet
och nyttjande. På nedan följer hur vi i vår studie förhåller oss till dessa riktlinjer.

1. Informationskravet  innebär  att  forskaren  skall  informera  de  av  forskningen  berörda
om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta krav uppfyller vi genom att skicka er
detta  informationsbrev.  Ni  kommer  även  få  ta  del  av  den  färdiga  uppsatsen  via
mail.

2. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma
över  sin  medverkan.  Samtyckeskravet  förhåller  vi  oss  till  genom  att  ni  gett
samtycke till  att  medverka  under  en  intervju  samt  i  vår  studie  vid  bokandet  av
intervjutillfälle. Ni har även möjligheten att ta tillbaka ert samtycke under studiens gång.
Medverkan i denna  studie  är  helt  frivillig.  Vi  kräver  därför  inte  att  ni  måste  delge
varför  ni eventuellt inte vill fortsätta att delta.

3. Konfidentialitetskravet  innebär  att  uppgifter  om  alla  i  en  undersökning  ingående
personer   skall   ges   största   möjliga   konfidentialitet   och   personuppgifterna   skall
förvaras  på  ett  sådant  sätt  att  obehöriga  inte  kan  ta  del  av  dem.  Detta  innebär
att  vi kommer  anonymisera  ert  namn  och  arbetsplats. Era  riktiga  namn  kommer
endast  vi  som  genomför  studien  att veta om. Vi har tystnadsplikt.

4. Nyttjandekravet  innebär  att  uppgifter  insamlade  om  enskilda  personer  får  endast
användas  för  forskningsändamål.  Vi  kommer  därför  endast  att  använda  material
från era  intervjuer  i  uppsatsen  och  inte  för  några  andra  ändamål.  Inspelat  material
och transkriberade intervjuer kommer att raderas då uppsatsen är färdig. Uppsatsen
kommer att bli en offentlig handling.
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