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Sammanfattning  
Till Sverige kommer dagligen ensamkommande flyktingbarn som söker asyl. Barnen har ofta 
varit med om svåra upplevelser som påverkat dem svårt med psykisk ohälsa, ångest och oro 
som följd. Vissa av barnen placeras i familjehem men de flesta placeras på speciella boenden, 
så kallade HVB-hem. Syftet med denna studie var att ta reda på hur personalen på dessa 
boenden upplever sitt arbete och vilka copingstrategier de använder. Uppsatsen bygger på 
fyra intervjuer med personal från olika boenden i Västerbottniska kommuner. Intervjuerna 
visar på fördelar och nackdelar med arbetet samt vikten av goda copingstrategier och att ta 
hand om sig själv. Samtliga intervjupersoner beskriver hur träning, samtal med kollegor, 
handledning och vila är centralt för att de ska orka med och kunna prestera bra på sitt arbete. 
 
Sökord: 
Coping, socialt arbete, ensamkommande flyktingbarn 
 
Abstract 
Unaccompanied children seeking asylum arrive to Sweden every day. Many of the children 
have experienced trauma and are sometimes suffering from PTSD, anxiety or other 
psychiatric symptoms. These children are sometimes being placed in ordinary families but 
mostly they stay at residential care homes for children and young persons. In this essay we are 
interested in the staff at these homes. We wanted to find out how they experienced their work 
and how they coped with difficult situations. Through interviews we talked with four social 
workers, working at residential care homes in different municipalities in the north of Sweden. 
During the interviews the staff explained how they felt about their work, both the positive and 
the negative sides. Further results show that the staff uses coping strategies. They told us that 
especially exercise, talking to co-workers and rest is essential to do a good work. 
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Tack till: 

Daniel Törnqvist, vår tålmodige handledare. 

Alla våra intervjupersoner, utan ert generösa deltagande skulle denna 
uppsats vara obefintlig. 
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1. Inledning  
I uppsatsens första avsnitt kommer vi, efter en inledning, att presentera vårt syfte och våra 
frågeställningar. Därefter presenteras bakgrundsfakta samt uppsatsens disposition. 
 
I media kan vi varje dag läsa om krig, förföljelse och flykt. Antalet ensamkommande 
flyktingbarn som kommer till Sverige ökar varje år (Migrationsverket, 2013). 
Flyktingdebatten är en het fråga inom politiken men på vår socionomutbildning är 
undervisningen knapphändig gällande detta. Något som inte heller tas upp i utbildningen är 
hur socionomer hanterar svåra situationer i sitt yrke. Genom egna arbetslivserfarenheter inom 
socialt arbete vet vi att svåra situationer ofta förekommer och att det inte alltid är lätt att 
hantera dessa. Hur ska man bära sig åt för att orka vara stark och utföra ett bra arbete? Vi har 
nämligen redan nu, innan utbildningen är klar, känt att det är lätt att man går in i väggen på 
grund av att man exempelvis upplever svåra situationer, tar med sig arbetet hem och funderar 
och oroar sig för sina klienter vare sig det är missbrukande personer eller ensamkommande 
flyktingbarn.  
 
När vi skulle välja ämne för vår kandidatuppsats diskuterade vi dels dagens flyktingpolitik 
dels hur vi i framtiden ska klara av att arbeta inom socialt arbete. Vi kom fram till att vi var 
intresserade av att veta hur våra framtida kollegor tänker kring detta. För oss blivande 
socionomer såg vi också nyttan i att lära oss mer om hur vi kan hantera svåra situationer inom 
socialt arbete. Vi valde sedan att slå ihop dessa intresseområden genom att skriva om hur 
personal, som arbetar på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, upplever sitt arbete, 
om de hanterar svåra situationer genom att använda så kallade copingstrategier. Det engelska 
uttrycket coping har inom forskningen kommit att användas för att beskriva de olika sätt som 
människor hanterar svåra situationer (Lazarus & Folkman, 1991).  
 
En utmaning i arbetet med ensamkommande flyktingbarn är att möta dessa sårbara barn som 
inte sällan lider av psykisk ohälsa samt att lyssna till deras ofta traumatiska berättelser. Att 
klara av detta utan att själv drabbas av sorg, vanmakt eller förlamande frustration kräver en 
hantering av dessa känslor. Alla människor kan sägas använda sig av copingstrategier, 
medvetet eller omedvetet, för att hantera svåra situationer (Green, Choi & Kane, 2010). 
Strategierna är olika beroende på person och situation, men deras gemensamma syfte är att få 
oss att må bättre, för stunden eller mer långvarigt (Folkman & Lazarus, 1991). De socionomer 
som arbetar med ensamkommande flyktingbarn kan därför också de antas använda sig av 
olika copingstrategier när de hamnar i svåra situationer.  

1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka copingstrategier socionomer använder sig av 
i sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn. 

1.2 Frågeställningar 
- Vilka typer av svårigheter möter socionomer i sitt arbete med ensamkommande 

flyktingbarn? 
- Hur påverkas socionomerna av svårigheterna? 
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1.3 Avgränsningar 
Denna uppsats berör vilka copingstrategier socionomer som arbetar med ensamkommande 
flyktingbarn använder sig av. Även om vi nämner vikten av handledning och socialt stöd har 
vi dock valt att fokusera på individens egna copingstrategier. 

1.4 Bakgrundsfakta 
För att få en bättre förståelse för hur personal på boenden för ensamkommande flyktingbarn 
hanterar sitt arbete kommer nedan bakgrundsfakta om ensamkommande flyktingbarn, HVB-
hem samt vilka personalens arbetsuppgifter är. Vi anser att hantering inte är en helt entydig 
översättning av det engelska uttrycket coping men i brist på ett bättre ord har vi valt att 
använda verbet hantera. I intervjupersonernas citat har vi dock inte gjort några ändringar när 
det gäller ordval.  

1.4.1 Ensamkommande flyktingbarn 
Som ensamkommande flyktingbarn definieras en person som är under 18 år och som är 
separerad från sina föräldrar. Barnet som oftast är mellan 13-17 år har flytt från sitt hemland 
och kommit till ett nytt land där det söker asyl (UNHCR, 2014). Antalet ensamkommande 
barn som kommer till Sverige ökar år från år. Enligt migrationsverket sökte 3490 
ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige år 2013 varav 66% fick uppehållstillstånd 
(Migrationsverket, 2013). Det finns ett gemensamt samhälleligt ansvar när det gäller 
ensamkommande barn. Migrationsverket ansvarar för asylprocessen och anvisning till den 
kommun där barnet ska bo. Det är socialtjänsten i den aktuella kommunen som ansvarar för 
mottagandet av barnet under och efter asylprocessen. Det finns olika typer av boende för 
ensamkommande flyktingbarn, exempelvis familjehem men det vanligast boendet är hem för 
vård eller boende (HVB). Det finns olika typer av HVB, transitboende för nyanlända 
ungdomar, olika former av boenden för dem som söker asyl och för dem som fått permanent 
uppehållstillstånd. På dessa olika boenden bor det vanligtvis mellan 3-25 barn. 
(Socialstyrelsen, 2013) 

Hjern (2005) menar att ensamkommande flyktingbarn ofta har flytt från krig, förföljelse, 
förluster och utnyttjande samt att vägen till det nya landet inte sällan har varit farlig. Många 
ensamkommande flyktingbarn har förfärliga erfarenheter och kan på grund av det lida av 
posttraumatisk stress syndrom (PTSD) eller annan psykisk ohälsa (Hjern, 2005; 
Socialstyrelsen, 2013). Symptomen av PTSD kan bland annat vara att man återupplever 
traumatiska händelser, får sömnsvårigheter, ångest och känner sig nedstämd. För att lindra 
barnens ångest och oro och för att på olika sätt stötta ensamkommande flyktingbarn är det 
sociala stödet viktigt (Williams & Poijula, 2002; Cullberg, 2006; Socialstyrelsen, 2013). I 
socialstyrelsens rapport lyfts förståelsen för att även om PTSD förekommer hos 
ensamkommande flyktingbarn är det viktigt att påpeka att alla ensamkommande flyktingbarn 
inte lider av trauma. 

1.4.2 Boendepersonalens arbetsuppgifter  
I Socialstyrelsens rapport (2013) framkommer att ensamkommande flyktingbarn behöver 
emotionellt stöd i vardagen från vuxna omkring dem. Socialstyrelsens studier visar att 
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personalen har som uppgift att skapa en stabil, omsorgsfull och meningsfull vardag för barnen 
men också att hitta en balans mellan att vara snäll och auktoritär. Coyle, Edwards, Hannigan, 
Fothergill och Burnard (2005) betonar också betydelsen av att personalen kan bidra till att ge 
det sociala stöd som ensamkommande flyktingbarn behöver. En av arbetsuppgifterna för den 
personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn är således att lyssna, trösta och 
härbärgera barnens känslor. 

1.5 Disposition 
Uppsatsens andra kapitel tar upp resultat av tidigare forskning. I tredje kapitlet presenteras 
metoden, i fjärde kapitlet behandlas teori, i femte kapitlet presenteras empirin, i det sjätte 
kapitlet resultat och analys och i uppsatsens sjunde kapitel presenteras slutsatserna. 

2. Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer vi presentera resultat av tidigare forskning som gjorts inom 
området coping inom socialt arbete. Vi kommer presentera olika artiklar som vi sedan 
kommer att återkoppla till i resultatdelen. 

2.1 Risker med socialt arbete 
Många ensamkommande flyktingbarn känner sig ensamma och har tonårsbekymmer som 
många andra ungdomar. Behovet av en tillitsfull relation till bland annat boendepersonal är av 
stor vikt (Socialstyrelsen, 2013). Studien som Coyle m.fl. (2005) har gjort visar att känslan av 
att inte känna sig tillräcklig på sitt arbete är något som stressar personalen. Studien visar att 
detta påverkar socionomer på ett negativt sätt. Studien kom även fram till att socionomer som 
känner tidsbrist eller brist på resurser och således inte kan utföra sitt arbete ordentligt har 
större benägenhet att bli utbrända (Coyle m.fl. 2005).  
 
Socialt arbete är ett krävande yrkesområde, ofta med begränsade resurser (Collins, 2014). 
Forskning visar att socialarbetare ofta upplever arbetsrelaterad ångest och stress beroende på 
den tvetydighet deras yrkesroll innebär. De anställda uppgav att det ibland kunde kännas svårt 
att göra ett bra arbete och att fullfölja sina lagstadgade arbetsuppgifter. Denna stress leder i 
sin tur bland annat till att personerna inte känner sig uppskattade på arbetet och inte heller 
känner att de får ut något av sitt arbete. Detta leder, i sin tur, till att många socialarbetare lider 
av utbrändhet (Coyle m.fl. 2005). En annan risk med att arbeta inom socialt arbete är att råka 
ut för så kallad sekundär traumatisering. Detta innebär att terapeuter som arbetar med 
traumatiserade klienter ofta får höra om tragiska händelser, vilket kan leda till att de själva 
börjar känna liknande symptom som de traumatiserade (Sexton, 1999). Studier visar på att 
coping är viktigt och oundvikligt för att orka med sitt arbete och att socialarbetare använder 
sig av en mängd olika strategier för att hantera sitt arbete (Astvik, Melin & Allvin, 2013). 

2.2 Fördelar med socialt arbete 
Även om det finns risker med socialt arbete visar forskning att socialarbetare känner större 
tillfredsställelse med sitt arbete jämfört med andra yrken. Socialarbetare får tillbaka mycket 
från sina klienter, de är engagerade och motiverade. Något av det som lyfts fram som positivt 
inom socialt arbete är glädjen i att hjälpa andra, kontakten med klienterna och de varierande 
arbetsuppgifterna (Collins, 2014). Studier visar också att arbetet med utsatta människor, med 
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exempelvis traumaerfarenhet, kan ge mycket mening. Att få följa hur en person blir starkare 
kan göra en själv starkare. Att möta de som förlorat mycket kan ingjuta en djup uppskattning 
av livet, saker som man tidigare tagit för givet känner man tacksamhet inför. Att möta de 
personer som känner sig skadade av samhället, försöka reparera skadan och prata om 
orättvisorna kan ge en stark känsla av att arbetet är meningsfullt och ger dessutom en känsla 
av mening med livet (Sexton, 1999). 

2.3 Socialt stöd  
Ett flertal vetenskapliga artiklar visar på vikten av socialt stöd för personer som är anställda 
inom socialt arbete. Med socialt stöd menas i vilken utsträckning omgivningen ställer upp 
med resurser för att hjälpa en person att hantera svårigheter, att hitta adekvata 
copingstrategier. Det sociala stödet kan delas upp i två kategorier, formellt och informellt. Det 
formella stödet ges av chefer och kollegor och det informella ges av vänner och familj 
(Collins, 2014). Att söka socialt stöd kan vara både en problemfokuserad och en 
emotionsfokuserad copingstrategi. Socialt stöd kan sökas för att få råd, information eller 
assistans, vilket räknas som problemfokuserad coping. Genom att istället söka socialt stöd för 
att få moraliskt stöd, sympati eller förståelse är handlingen snarare emotionsfokuserad. Det är 
dock inte ovanligt att man söker både råd och sympati på samma gång (Carver & Scheier, 
1989). I en undersökning gjord på socialarbetare på norra Irland visar det sig att kollegor var 
den viktigaste källan till socialt stöd när det kom till att hantera svårigheter i arbetet. Att få 
socialt stöd från sina kollegor har visat sig minska stressen och gör att man trivs bättre på 
arbetet. Stöd från kollegor anses därför bättre än kurser i stresshantering och det är därför av 
betydelse att arbetsplatsträffar bör hållas regelbundet (Collins, 2014). 

2.4 Träning 
Feuerhahn, Sonnetag och Woll (2012) beskriver i sin artikel hur träning är gynnsamt när det 
kommer till att hantera svåra situationer på arbetet. Författarna menar att även om träning är 
fysiskt ansträngande ger det mental energi som kan användas för att orka mer på fritiden samt 
för att prestera bättre på arbetet. Träning bidrar dessutom ofta till att släppa arbetet mentalt. 
Under träning läggs all fokus på kroppen och dess rörelser och det blir därför svårt att 
fokusera på något annat. Träning bidrar även till att släppa arbetet genom att den ofta är 
lokaliserad till platser som inte är förknippade med arbetet. En annan viktig aspekt på träning 
är att den ofta ökar känslan av tillhörighet. Personer som deltar i gruppträningar kan knyta 
kontakter med personer som de delar intressen och värderingar med. Författarna menar att 
känslan av tillhörighet minskar risken för depressioner och ger ökad psykisk energi, 
koncentration och engagemang. En tredje fördel med fysisk träning är att den kan ge en ökad 
positiv självuppfattning. Träning påverkar inte bara den fysiska självbilden utan också den 
psykiska. Personer som tränar är ofta nöjda med att de gör detta då träning ofta är förknippat 
med positiva egenskaper såsom disciplin och motivation.  Träning är alltså, enligt författarna, 
ett effektivt redskap för att koppla av från arbetet, må bättre och få mer energi.  

2.5 Handledning 
I en rapport från FOU i väst (Höjer, Beijer & Wissö, 2007) undersöks handledning inom 
handikapp-individ och familjeomsorgen.  Den handledning som behandlas i rapporten är 
extern, det är alltså en handledare som kommer utifrån och som inte är anställd av 



  9 
 

organisationen. Handledning är idag en viktig del av socialt arbete och 78 procent av Sveriges 
socionomer har handledning. Det har dock inte alltid varit så, det var först under 1980-talet 
som handledning började få genomslag. Det finns olika former av handledning; administrativ, 
utbildningsinriktad och stödjande handledning. Administrativ handledning är en intern 
metodhandledning som sker mellan arbetsledare och anställda. Utbildningsinriktad 
handledning är sådan som ofta erbjuds på exempelvis socionomprogrammet, då studenten får 
handledning under sin praktik. Den stödjande handledningen riktar sig till yrkesverksamma 
och har som syfte att hjälpa till med att hantera stress och att utveckla sin yrkesroll så att det 
ska bli så bra som möjligt. Det är den sistnämnda metoden som rapporten fokuserar på. 
Rapporten från FOU visar att det vanligaste innehållet i handledning är aktuella ärenden, 
personalens förhållningssätt till arbetet samt egna känslor. Inte fullt lika vanligt, men dock 
förekommande, är att handledningen har terapeutiska inslag. Viktigt för att handledningen ska 
uppfattas som bra är att det finns ett gott klimat i gruppen, att deltagarna känner sig trygga 
och att det finns gott om tid. Ett bra handledningstillfälle ska ge nya idéer och leda till att 
personalen vågar pröva något nytt. Handledning är uppskattad av såväl personal som 
arbetsledare. Handledning gynnar både den anställde, klienten och organisationen. Av 
personalen beskrivs handledning som nödvändig för att orka med sitt arbete och behålla 
engagemanget. Handledningen är också viktig för klienten eftersom den säkrar att klienten får 
bästa möjliga behandling, både för att personalen får tips och hjälp i olika ärenden men också 
för att fler får insyn i ärendet. Sammanfattningsvis framställs handledning som ett mycket 
positivt och viktigt inslag i det sociala arbetet. 
 
Vi har främst tagit del av den forskning som ägnat sig åt copingstrategier i någon form men 
också orienterat oss i den forskning som visar att personer som arbetar inom socialt arbete 
ofta påverkas negativt av känslan av otillräcklighet, tidsbrist och bristen på resurser (Coyle 
m.fl. 2005). Coping blir därför relevant för att socialarbetarna ska orka med sitt arbete (Astvik 
m.fl., 2013). Copingstrategier som tas upp i tidigare forskning är till exempel att ha socialt 
stöd (Collins, 2014), att träna (Feuerhahn m.fl., 2012) samt att få handledning (Höjer m.fl., 
2007). Den tidigare forskning som tagits upp här kommer sedan att ligga som grund för 
analysen i uppsatsen. 

3. Teori 
Eftersom vårt huvudsakliga syfte är att undersöka vilka copingstrategier socionomer använder 
i arbetet med ensamkommande flyktingbarn är det av betydelse att se hur begreppet coping 
har utvecklats till en teori om hur svåra situationer kan hanteras. Begreppets ursprung och 
användningsområden presenteras närmare utifrån litteratur inom ämnet. För att få ut så 
mycket som möjligt av uppsatsen är det viktigt att läsaren är medveten om vad coping 
innebär. 

3.1 Coping 
Enligt Brattberg (2008) betyder ordet cope “klara av, stå pall, gå iland med”. Coping innebär 
den kraftansträngning en människa gör för att bemästra, klara av, tolerera eller minska yttre 
eller inre konflikter. Lazarus & Folkman (1991) definierar coping som en föränderlig känsla 
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och ett beteende som en person har för att klara av inre eller yttre krav som uppfattas som 
besvärliga. 

Begreppet coping har funnits med inom psykiatrin under en längre tid och återfinns inom två 
olika modeller. Den första modellen som använder sig av coping bygger på Darwins 
evolutionistiska tankar och kallas ”The animal model”. Coping anses vara olika inlärda sätt att 
undvika obehag, en känsla av obehag ger en respons vars syfte är att skydda oss från fara. 
Den andra modellen utgår från den psykoanalytiska ”Ego psychology model” denna menar att 
coping är kognitiva processer som till exempel förnekelse eller problemlösning. Gemensamt 
för båda modellerna är att coping är en respons på en händelse eller känsla med syfte att få oss 
att må bättre. Med andra ord är coping vårt sätt att hantera olika situationer. Hanteringen kan 
ske genom kognitiva processer som att förneka eller genom mer aktiva handlingar, som att fly 
(Folkman & Lazarus, 1991). I Coping with chronic illness and disability av Martz och Livneh 
(2007) beskrivs Lazarus & Folkman som de mest inflytelserika som studerat coping. Det kan 
tänkas vara på grund av deras förändrade syn på coping. Fortsättningsvis beskriver Martz och 
Livneh att den tidigare synen på coping handlade om reaktionen av sina känslor medan 
Lazarus och Folkman inflytelserika teori betonar betydelsen mellan kognition, känslor och 
personens sociala omgivning. Lazarus och Folkman menar att relationen mellan kognition och 
känslor är föränderliga. 

Copingstrategier är de medvetna och omedvetna handlingar och tankar vi använder för att 
hantera stressiga eller på andra sätt svåra situationer (Green m.fl. 2010). Copingförmåga, som 
på svenska kan kallas bemästringsförmåga, innebär således förmågan att leva med ovisshet, 
osäkerhet och oro utan att bli förtvivlad (Brattberg, 2008). När människan ställs inför en svår 
situation gör hon två bedömningar, en primär och en sekundär. Båda dessa kan ske medvetet 
eller omedvetet. Den primära bedömningens syfte är att bedöma om vi står inför någon fara 
medan den sekundära bedömningen är till för att ta reda på om det finns något vi kan göra för 
att hantera situationen. Dessa bedömningar leder fram till någon form av coping (Almvärn & 
Fäldt, 2003). 

3.2 Copingförmågor 
När en svår situation uppstår reagerar människor olika och hanterar situationen olika. Hur vi 
hanterar situationen kallas för copingförmåga och vilka tankebanor vi har speglar vilka 
copingresurser vi har. Vilken copingförmåga vi har kan bero på olika faktorer. Människor har 
en inre förmåga att hantera och bemästra svåra situationer i livet. Denna förmåga grundas 
redan i barndomen och utvecklas under livets gång. Den kan utvecklas på olika sätt, bland 
annat genom att skaffa sig verktyg att hantera svåra situationer (Brattberg, 2008). Människor 
har olika sätt att bemöta situationer beroende på om de tenderar att var mer positivt eller 
negativt lagda. En person som är mer positivt lagd är en person som oftare känner sig glad 
och nöjd med livet. Dessa personer ser ofta livet på ett mer fördelaktigt sätt och har därför 
lättare att hantera motgångar. Personer som är negativt lagda har lättare att känna ilska, ångest 
och nervositet och upplever ofta motgångar som mer stressande än personer med positiv 
inställning. En naturlig följd blir att positiva personer oftare använder sig av 
problemfokuserade strategier, de vill lösa problemet eller prata med personer i sin omgivning. 
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Negativa personer använder sig av mer passiva copingstrategier, så som att undvika eller 
förneka den besvärliga situationen (Lemaire & Wallace, 2013). 

En person som har en god copingförmåga tar sig lättare ur svåra situationer än personer utan 
verktyg (Brattberg, 2008). Den personen som tar sig ur en svår situation känner sig ofta stärkt 
efteråt och får många positiva effekter. Detta kan vara exempelvis en mer positiv och 
uppskattande syn på livet samt att personen anpassar sig efter sina egna möjligheter. Brattberg 
beskriver att en stressad och nedstämd person ofta har sämre copingförmåga och i svåra 
situationer blir personen mer dyster och får därför svårt att hantera situationen. 

Brattberg (2008) och Martz och Livneh (2007) beskriver också att det finns inre och yttre 
copingresurser. De inre resurserna handlar om hur man ser på sig själv, självtillit, självkänsla, 
personlig kontroll, energi och känslan av att befinna sig i ett sammanhang, förmåga att 
hantera relationer och vara hoppfull samt problemlösningsfokuserad. Yttre copingresurser 
handlar om livet runt om kring en, det sociala nätverket, materiella tillgångar, ekonomi samt 
tillgång till levnadsstandard. 

I Brattbergs bok (2008) diskuteras också andra faktorer som kan påverka beredskapen att 
hantera en svår situation, nämligen kontroll eller hjälplöshet. Människan mår bra av att ha 
livet under kontroll eftersom hon då upplever sig klara av mer. Det finns olika sätt att skapa 
kontroll men ett sätt är att försonas med det som sker runt omkring en och lära sig att se det 
positiva i det som sker. Genom att försöka förutse vad som ska hända kan det göra att man 
inte blir lika överrumplad nästa gång det händer. Vidare beskriver Brattberg att kontroll 
handlar om att påverka det som går att förändra och att acceptera det man inte har möjlighet 
att förändra. När människor känner livsångest, det vill säga när livet känns hopplöst, 
ohanterbart, obegripligt, oacceptabelt och olustigt söker många stöd från sin familj. Om 
familjen då är i upplösning och personen inte har några verktyg att hantera situationen kan 
personen hamna i kris (Brattberg, 2008). 

3.3 Copingstrategier 
Coping innefattar alla ansträngningar för att hantera, klara av eller reducera yttre och inre 
krav. Coping kan vara aktiva handlingar eller kognitiva och emotionella strategier. I en första 
modell var copingstrategierna indelade i två huvudgrupper, problemfokuserade och 
emotionellt inriktade. Denna modell utvecklades senare till att innehålla även 
undvikandestrategier (Rydén & Stenström, 2008). 

3.3.1 Problemfokuserad copingstrategi 
Den problemfokuserade strategin innefattar handlingar som syftar till att hitta en lösning eller 
på något sätt förbättra situationen. Detta kan göras genom att samla information, lägga upp en 
plan eller ändra sin ambitionsnivå (Rydén & Stenström, 2008). 

3.3.2 Emotionsfokuserad copingstrategi 
Emotionsfokuserade copingstrategier syftar till att hantera de känslor som uppkommer vid en 
svår situation, att hantera rädsla, ilska eller sorg (Green m.fl., 2010). Detta kan ske genom att 
acceptera situationen, omvärdera den (Brattberg, 2008) men också genom att ta mediciner, 
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motionera eller äta (Folkman & Lazarus, 1991).  Emotionsfokuserad coping kan vara mycket 
viktig för personer som tvingas leva med en kronisk sjukdom (Brattberg, 2008). 

3.3.3 Undvikandestrategier 
Undvikandestrategier innebär att en person hanterar ett problem genom att undvika eller 
förneka det. Det finns en mängd olika sätt att använda förnekelse som copingstrategi. Ett sätt 
kan vara att distansera sig, att inte låta händelsen påverka en emotionellt. (Folkman & 
Lazarus, 1991). Dessa strategier fungerar bättre på kort sikt än på lång sikt och används ofta i 
okontrollerbara situationer (Brattberg, 2008). 

3.4 Copingmönster 
Inom de ovan nämnda tre huvudgrupperna har nio copingmönster definierats för att förtydliga 
hur individer reagerar på stressiga situationer. Det första mönstret kallas logiska analyser och 
mentala förberedelser och hanterar människans förmåga att bryta ner en helhet till delar för 
att göra en situation mindre hotfull och mer hanterbar. Hit räknas även vår förmåga att kunna 
förbereda oss mentalt inför en påfrestande situation. Det andra mönstret, omdefiniera den 
hotfulla situationen, visar på att människan har förmåga att ändra uppfattning. En person som 
till exempel varit med om en olycka och blivit rullstolsburen kan jämföra sig med en person 
som har en dödlig sjukdom och på så sätt finna lycka i sin situation, eftersom denne ändå 
lever. Personer som varit med om en kris kan se något positivt i situationen eftersom de fått 
nytt perspektiv på tillvaron och vissa tycker till och med att deras liv förbättrats. Att förneka 
det hotfulla ses ofta som något negativt men förnekelse kan ibland vara nödvändigt för att 
orka. Om en situation är hotfull och inte hanterbar kan det vara lika bra att slippa tänka på 
den. Det fjärde mönstret handlar om hur människor söker information för att få kontroll över 
sin situation. Att lösa problem har visat sig betydelsefullt eftersom det ger en positiv 
uppfattning om sin egen förmåga och stärker självkänslan. Det sjätte mönstret, söka 
alternativa former för tillfredsställelse, rör personer som på grund av till exempel sjukdom 
måste ge upp något som är viktigt för dem och på så sätt får hitta något att ersätta detta med. 
Det sjunde mönstret är emotionell återhållsamhet och innebär att medvetet lägga sina känslor 
åt sidan för att på ett lugnt sätt kunna hantera den aktuella situationen. Motsatsen blir det 
åttonde mönstret ge utlopp för känslor där känslor istället hanteras genom att skrika, gråta, 
skratta eller tröstäta. Det sista mönstret är att acceptera situationen för vad den är. Detta 
behöver inte vara det samma som att inte bry sig utan är ett medvetet och aktivt beslut att 
acceptera den aktuella situationen (Rydén & Stenström, 2008). 
 
De olika copingstrategierna och mönstren bör dock inte ses som separata utan kan fylla flera 
olika funktioner samtidigt. Det är egentligen kontexten i vilken copingen sker som bestämmer 
vilken funktion den har. Att ta medicin mot sin ångest kan ses som en emotionsfokuserad 
copingstrategi om detta görs för att hantera känslan. Om det istället är så att personen som 
lider av ångest vet att medicinen är det enda sättet att bota ångesten är detta istället en 
problemfokuserad copingstrategi (Folkman & Lazarus, 1991). Vilken copingstrategi som 
väljs har betydelse för följderna. Det handlar om att förtränga det som hänt, engagera sig eller 
stänga av, skuldbelägga sig själv eller andra, närma sig det svåra eller undvika det, 
uppmärksamma svårigheter eller avvisa dem, anpassa sig eller gå under, bli lycklig (det 
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handlar till exempel om bemästring och hopp) eller bli olycklig (det handlar till exempel om 
tillbakadragande, självanklagelser och hopplöshet) (Brattberg, 2008). Vilken strategi man 
använder sig av varierar.  Det finns tre faktorer som är av betydelse för dels vilken tillgång till 
copingstrategier vi har och vilka vi väljer att använda. Dels beror det på personliga faktorer 
som ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund och religion. Alla dessa påverkar hur vi 
hanterar en situation. En person med en stark religiös övertygelse kan till exempel hantera en 
kris genom att be medan en icke-religiös istället förlitar sig till vetenskaplig forskning. En 
annan faktor som påverkar är den situationella. Det har visat sig att i situationer där personer 
har mer kontroll använder de sig i högre utsträckning av problemfokuserade strategier än i 
mer okontrollerbara situationer. En tredje viktig faktor är den sociala, huruvida vi har stöd av 
vår omgivning påverkar hur vi hanterar svåra situationer (Rydén & Stenström, 2008). 
Copingstrategier använder vi för att hantera svåra situationer eller händelser i livet (Green 
m.fl. 2010). Vilka strategier vi använder är högst individuella och beror på bland annat 
tidigare erfarenheter, dagsform (Brattberg, 2008) och våra personligheter (Wallace & 
Lemaire, 2013). Det finns tre huvudgrupper av coping, problemfokuserad, emotionsfokuserad 
och undvikandestrategier. Inom dessa grupper finns också copingmönster som förtydligar hur 
vi som individer hanterar olika situationer (Rydén & Stenström, 2008). I vår analys kommer 
vi använda oss av de tre huvudgrupperna och mönster som definieras ovan för att beskriva 
intervjupersonernas copingstrategier. 

4. Metod 
Under denna rubrik kommer vi redovisa hur vi gjort vårt urval, samlat in data samt analyserat 
denna. Vi kommer att beskriva insamlingsmetoden och analysmetoden utifrån relevant 
litteratur. Avsnittet avslutas med våra reflektioner kring den valda metoden samt några 
forskningsetiska frågeställningar.  

4.1 Metodval 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka copingstrategier socionomer använder sig av 
i sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn. Vi har valt kvalitativ metod eftersom det är 
mer passande då studiens syfte är att förstå ett fenomen (Trost, 2005). Det finns en mängd 
olika kvalitativa metoder varav intervju är den vanligaste. Det finns flera olika intervjuformer, 
vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. En sådan intervjumetod innebär att det finns 
en förbestämd intervjuguide men att processen är flexibel. Frågorna kan ställas i valfri 
ordning och uppföljningsfrågor kan tillkomma. Semistrukturerade intervjuer är fördelaktiga 
om det är fler än en intervjuare, på så sätt blir man säker på att frågorna blir ungefär desamma 
oavsett vem som ställer dem. En annan fördel är att intervjupersonen får utrymme för sin 
personliga åsikt eftersom det finns plats för följdfrågor (Bryman, 2008). 

4.2 Urval 
För att få tillgång till intervjupersoner gjordes ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2008). I vårt 
fall innebar det att vi skickade mail till samtliga HVB-hem i Umeås fyra närmaste 
kranskommuner. Eftersom en av oss via sitt volontärarbete varit i kontakt med boenden i 
Umeå valde vi att inte kontakta dessa. Vi ville inte riskera att eventuella tidigare relationer 
skulle påverka intervjupersonens svar. Vi fick svar från fyra socionomer på tre olika boenden 
fördelade på två kommuner, vilket var minimum för oss. Vi ville intervjua socionomer från 
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olika boenden eftersom vi tror att arbetsrutinerna kan se olika ut i olika kommuner och att 
detta eventuellt påverkar personalens copingstrategier. Genom att intervjua personal från 
olika boenden får vi en ännu bredare bild av socionomers copingstrategier. Givetvis hade det 
varit intressant att ta med fler boenden men på grund av tid och utrymme begränsade vi oss 
till tre.  
 
Vi mailade boendecheferna och bad dessa att vidarebefordra vår förfrågan till sina anställda. 
De intresserade socionomerna tog sedan kontakt med oss och därefter bokades tid för 
intervjuer. Vi är medvetna om att det kan uppstå ett etiskt dilemma när deltagarna blev 
kontaktade via sin chef. Deltagarna kan känna sig pushade att delta av chefen. Det kan också 
få motsatt effekt. Intervjupersonerna väljer att inte delta eller att censurerar sig själv på grund 
av rädsla för att chefen ska få reda på vad som sagts. Trots dessa risker tyckte vi att det var 
det bästa sättet att komma i kontakt med personalen. På grund av vår urvalsmetod fanns ingen 
möjlighet att välja ut socionomer med särskilda kvalitéer, så som kön, ålder eller 
arbetslivserfarenhet. Bekvämlighetsurval innebär att urvalet inte är slumpmässigt gjort och 
resultatet är därför inte generaliserbart (Bryman, 2008). 

4.3 Litteratursök 
Artiklarna som används i uppsatsen har hittats genom sökningar via databaserna socindex och 
swepub. Sökorden som användes var bland annat coping, coping strategies, social work, 
exercise och social support. Böcker och övrig litteratur har hittats genom att titta på liknande 
arbetens referenser, litteraturlistor från kurser på socionomprogrammet samt via sök på Umeå 
universitetsbiblioteks hemsida.  

4.4 Intervjuer 
Vid tre av intervjuerna var båda författarna närvarande. Detta skulle vara upplägget vid 
samtliga intervjuer men av praktiska skäl var detta omöjligt. Vi lät intervjupersonerna välja 
om de ville bli intervjuade på universitetet eller på sin egen arbetsplats. En av intervjuerna 
genomfördes på intervjupersonens arbetsplats och de andra tre på universitetet. Vid de 
tillfällen vi båda var närvarande hade en huvudansvaret att ställa frågor medan den andra 
ansvarade för tid och teknik samt var behjälplig om någon fråga glömdes bort. Vi tänkte på så 
sätt dels minimera risken att intervjun blev rörig dels minska risken att intervjupersonen 
kände sig förhörd, utan snarare upplevde sig delta i ett samtal. Intervjuerna genomfördes 
utifrån en tidigare framarbetad intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden säkerställde att 
grundfrågorna blev desamma oavsett vem som genomförde intervjun. Frågorna var av öppen 
karaktär och lämnade utrymme för följdfrågor, något som gjorde att ingen intervju blev den 
andra lik. Intervjuerna spelades in, efter godkännande av intervjupersonerna, och varierade 
mellan 44 och 56 minuter. Inspelningen skedde via diktafon och det bandade materialet 
förvarades digitalt med lösenordsskydd. Efter transkribering raderades inspelningarna.  

4.5 Analys av intervjuer 
De genomförda intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 
Granheim och Lundman (2003). Författarna menar att metoden är ett sätt att redogöra för vad 
som egentligen sägs i till exempel intervjuer. Genom att transkribera intervjuerna går det 
sedan att kategorisera texten för att få fram dess mening. Intervjuerna transkriberas ordagrant, 
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även intervjupersonernas skratt, pauser eller någon annan icke-verbal kommunikation då 
detta, enligt författarna, kan vara av betydelse för förståelsen. Från den transkriberade texten 
väljs meningsbärande enheter ut. Meningsbärande enheter beskrivs i texten som meningar 
eller stycken vars innehåll är relevant för undersökningen. För att förenkla redovisningen av 
texten kondenseras de meningsbärande enheterna så att de blir kortare men behåller 
kärninnehållet. Författarna menar sedan att varje kondenserad enhet kan förkortas ytterligare 
genom ett kodord. Varje kod tillhör sedan en kategori. Kategorier är själva kärnan i kvalitativ 
innehållsanalys och varje kategori ska vara en grupp med gemensamt innehåll. Författarna 
skriver att det är viktigt att kategorierna är exkluderande, alltså att det inte får finnas något 
innehåll som passar in i flera kategorier. Det får inte heller finnas något innehåll som inte 
tillhör någon kategori alls. Kategorierna kan delas upp i mindre underkategorier som 
specificerar innehållet ytterligare och faller sedan in under ett tema. Temat menar författarna 
är analysens röda tråd, den underliggande meningen i materialet.  
 
Direkt efter intervjun, när den fanns i färskt minne, transkriberades den av den 
huvudansvariga. När alla intervjuer var transkriberade plockades de meningsbärande 
enheterna ut. Detta gjorde vi enskilt för att sedan jämföra våra resultat och enas om vilka vi 
skulle plocka ut. Många gånger hade vi valt ut samma enheter men ibland plockade någon 
upp något som den andra missat. När vi bestämt vilka meningsbärande enheter vi skulle ta 
kondenserade vi dessa till enklare meningar. För att effektivisera arbetet kondenserade vi två 
intervjuer var men läste sedan igenom varandras för att komma med eventuella synpunkter. 
De kondenserade meningarna kodades sedan på samma sätt. Vi gick därefter igenom varje 
kod tillsammans och tilldelade denna en kategori. Vissa kategorier blev så stora att vi delade 
in dessa i underkategorier. Kategorier och koder sammanfattades sedan i en kodningsmall (se 
bilaga 3). Två av koderna platsade inte i någon kategori alls utan lades i en speciell 
slaskkategori. Innehållet i intervjuerna presenteras under rubriken empiri. 
 

Meningsbärande enheter Kondenserad mening Kod Kategori 

Det enda man kan göra 
är att finnas bredvid 
liksom. Man kan inte, 
man har inte den 
maktpositionen, och det 
är nog det allra svåraste. 

Ingen makt bara finnas 
bredvid 

Finnas bredvid Arbetsuppgifter 

Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad mening, kod och kategori 
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4.6 Etiska reflektioner 
På grund av att en av oss känner personalen på boendena här i Umeå har vi valt att vända oss 
till boendepersonal utanför Umeå. Vi gör detta etiska övervägande då vi tror att personalen 
kan känna sig hindrade att uttrycka sina tankar om de känner intervjuaren. Vi valde också att 
inte berätta om våra tidigare erfarenheter exempelvis gällande ensamkommande flyktingbarn 
då vi tror att detta kan ha påverkat intervjupersonernas svar. 

I denna studie har de forskningsetiska kraven, fastställda av vetenskapsrådet uppfyllts. Kraven 
går ut på att skydda deltagarna, deras människovärde och värna om deras rätt till 
självbestämmande. Kraven är samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna ska få veta vad det är de 
deltar i, vad studien kommer att användas till samt vilka metoder som kommer brukas 
(Kalman & Lövgren, 2012). Vi skickade ut ett informationsbrev (se bilaga 2) i samband med 
intervjuförfrågan. Denna information upprepades sedan i samband med intervjun. 
Samtyckeskravet innebär att deltagandet skett frivilligt och att det när som helst kan avbrytas 
(ibid.). Innan varje intervju upplyste vi intervjupersonerna om detta. Vi lät också våra 
intervjupersoner läsa igenom texten innan publicering så att de kunde godkänna och 
eventuellt ta bort något de ångrar att de sagt. Konfidentialitetskravet innebär att man är 
noggrann med hur man hanterar den data man samlar in så att deltagarna inte kan identifieras 
(ibid.). Enbart författarna har haft tillgång till råmaterialet och alla deltagare har 
anonymiserats. Ett sätt att säkra intervjupersonernas anonymitet är att inte presentera deras 
kön eller deras ålder. Om personernas kön och ålder skulle avslöjas skulle vi inte kunna 
garantera deras anonymitet eftersom kollegor och/eller chefer då skulle förstå vilka de är. Vi 
har därför valt att istället för att ange namn skriva intervjuperson följt av en siffra samt 
använda det könsneutrala pronomenet hen. Med nyttjandekravet menas att den data som 
samlats in bara används till vad det är sagt och exempelvis inte säljs till företag som reklam 
(ibid.).  

4.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som främst används inom kvantitativ forskning för att 
fastställa kvaliteten på forskningen. Reliabilitet syftar till att mäta huruvida resultaten från en 
undersökning blir samma oavsett vem som genomför den, alltså om den kan replikeras. 
Validitet handlar om huruvida forskaren undersöker det den säger sig undersöka, alltså att 
teori och observation ska hänga ihop. Inom kvalitativ forskning finns vissa andra kriterier för 
reliabilitet och validitet. Att till exempel replikera en kvalitativ undersökning är inte alltid 
möjligt då den aktuella miljön kanske inte finns kvar. Olika alternativa begrepp har utvecklats 
för att kunna kvalitetsbedöma även kvalitativ forskning, ett av dessa är tillförlitlighet. 
Tillförlitlighet innehåller fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att forskningen utförts regelmässigt 
och att personen som deltar i forskningen fått möjlighet att läsa igenom arbetet för att bekräfta 
att forskaren uppfattat rätt. Överförbarhet berör det som motsvarar den kvantitativa 
generaliseringen, alltså huruvida resultaten blir desamma oavsett kontext. För att mäta 
reliabiliteten i den kvalitativa forskningen använder man sig av uttrycket pålitlighet. Eftersom 
att det är svårt att exakt replikera undersökningens förutsättningar är det istället viktigt att 
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forskningsprocessens alla faser redovisas och att till exempel kollegor granskar dem. Det sista 
delkriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, syftar till att forskaren måste vara öppen med 
att hens egna värderingar och åsikter kan ha påverkat undersökningen, men att detta dock inte 
skett medvetet (Bryman, 2008).  

4.8 Metodologiska reflektioner 
Vi upplever att vi gjort allt vi kunnat för att styrka uppsatsens tillförlitlighet. Samtliga 
intervjupersoner har fått erbjudande om att läsa igenom sin egen transkriberade intervju samt 
resultatet. Vi anser att detta säkerställt att vi förstått intervjupersonerna samt att detta varit 
viktigt för att värna om intervjupersonernas självbestämmande. För att säkerställa uppsatsens 
överförbarhet har vi försökt beskriva hur arbetet på ett HVB-hem för ensamkommande 
flyktingbarn går till. Beskrivningen av varje enskilt HVB-hem kan dock inte bli för ingående 
eftersom vi inte vill riskera anonymiseringen av våra intervjupersoner. För att säkra 
uppsatsens pålitlighet har vi varit noggranna med att beskriva hela processen, från urval till 
analys. Ett exempel på detta är att vi bifogat vår kodningsmall vilket gör det lättare för läsaren 
att ta del av analysprocessen. Fördelen med att vara två författare är bland annat att vi under 
hela arbetets gång kunnat diskutera våra egna förutfattade meningar, känslor och erfarenheter 
och se till att dessa påverkat arbetet så lite som möjligt.  

4.9 Ansvarsfördelning 
Allt innehåll i uppsatsen har kommit till genom gemensamma diskussioner. Det finns alltså 
inte någon del som är gjord enbart av en författare. Dock har huvudansvaret för skrivandet 
delats upp. Klara Lynöe har ansvarat för inledning, bakgrund, tidigare forskning samt 
empirin. Kristin Frykholm har ansvarat för metoddelen, teorin, resultat och analys samt 
slutdiskussionen.  

5. Empiri 
Under denna rubrik presenteras resultaten av intervjuerna. Materialet är resultatet av den 
kvalitativa innehållsanalysen. Intervjuerna har alltså transkriberats, kodats och kategoriserats 
innan de presenteras här. Under varje kategori följer utvalda citat från intervjuerna. Vissa av 
citaten har kortats ner men innebörden är densamma. 

5.1 Uppfattning om copingstrategier 
Denna kategori handlar om intervjupersonernas uppfattning av coping. Gemensamt är att 
coping uppfattas som ett sätt att hantera svåra situationer i livet. Själva begreppet coping 
tycktes dock vara ganska okänt. Intervjuperson 2 beskriver coping på följande sätt:  

Det handlar om att på vilket sätt jag hanterar svåra situationer.  Jag har nog säkert flera strategier 
men jag vet inte att det är coping jag sysslar med. 

 
Så här uppfattar intervjuperson 4 coping:  

Först tänkte jag att, jag tänkte utifrån hur jag agerar när det händer saker men sen tänkte jag också 
hur jag tar hand om det liksom efteråt för egen del så. Och det är väl mer den sista biten jag har 
tänkt som är… coping. 

5.2 Uppfattning om yrkesroll 
Alla intervjupersonerna var eniga om att arbetet med ensamkommande flyktingbarn kräver att 
man använder alla sina resurser. De menade att arbetet innebär att personalen får ta emot 
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många känslor vilket medför att det är viktigt att sätta gränser genom att uppträda 
professionellt. Intervjuperson 1 förklarar att hen arbetar nära sina klienter och för att klara av 
detta underlättar det om man känner sig själv.  

Jag upplever mitt jobb som väldigt roligt och att man måste använda sig själv, asså allt i sig själv 
hela tiden. Just med också kommunikationssvårigheter gör att man måste utveckla alla sina 
känselspröt, verkligen (…) man måste ha funderat på liksom en större del av sig själv tycker jag, 
för att klara av det. 

 
Intervjuperson 3 beskriver vikten med gränssättning i yrkesrollen: 

Dom kan vara arga på en, det är, man får ju ofta ta emot mycket frustration och ilska och det måste 
man ju hantera på olika sätt… Ja man måste ju vara den här vuxna som sätter gränser och kommer 
med regler, som en förälder liksom och då är man ju inte alltid så populär, det är ju något man 
måste hantera att inte liksom vara den här snälla jämt för det funkar liksom inte, man måste sätta 
gränser. 

 
Intervjuperson 2 beskriver hur arbetsuppgifterna inom ramen för yrkesrollen ofta består i att 
finnas där och vara en förebild.  

Genom att de är i en utsatt situation, de är i kris, det är ett, det känns värdefullt för mig att kunna 
vara med och stötta dom, och ha ett lite mer stabilt liv här. Och få dem att försöka känna sig 
trygga, va den här första famnen på nåt sätt blir det ju. För de har ju bara varit ofta några dagar i 
Sverige innan och det är ju hos oss de ofta börjar lita på, förhoppningsvis på vuxna runt om kring. 
Det känns väldigt fint att få va en vuxen förebild för dem. Sen såklart är det ganska slitsamt också 
i perioder, kan det va. Och det beror ju helt på vilket trauma man har med sig och hur omfattande 
trauma man har med sig och hur ungdomen kan hantera det. 

5.3 Svårigheter i arbetet 
Socionomerna har även fått besvara frågor kring vilka svårigheter de upplever i sitt arbete. 
För att tydliggöra har vi skapat dessa underrubriker: härbärgering, maktlöshet, ungdomarnas 
humör, närvaro samt missförstånd, som närmare beskriver olika svårigheter.  

5.3.1 Härbärgering 
Intervjupersonerna berättade att mycket av deras arbete går åt till att härbärgera ungdomarnas 
känslor. Här berättar intervjuperson 1 om svårigheten att härbärgera ungdomarnas 
hopplöshetskänslor i väntan på ett asylbeslut: 

Jag tycker att svårigheterna är att det är så otroligt mycket yttre faktorer som bestämmer, att det är, 
asså det allra svåraste tycker jag är dom ungdomar som får vänta jättelänge på beslut från 
Migrationsverket och så efter jättelång tid får dom ett avslag... Och så får dom vänta jättelänge på 
överklagan och så får dom vänta ... det är... De tappar liksom makten själva över sin tillvaro. 

5.3.2 Maktlöshet 
Alla intervjupersonerna berättade att känslan av maktlöshet var en av svårigheterna de 
behövde hantera. Intervjuperson 1 förklarar maktlöshetskänslan när ungdomen är 
traumatiserad: 

Då skulle jag säga, stå ut med maktlöshet, skulle jag säga. Det är ju liksom det största, så, men sen 
så det man också måste stå ut med är ju att många är väldigt, väldigt traumatiserade om man går 
längre fram i kedjan, och det är ju också, det är ju också en typ av maktlöshet för det, a, där är det 
ganska mycket tid och att lyssna och att finnas med också, så det är ju egentligen samma, nä så att 
jag skulle säga maktlöshet det är den största svårigheten. 
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Flera intervjupersoner förklarade också svårigheten i att yttre faktorer spelar stor roll och att 
deras känsla av maktlöshet ofta kan kännas stark. Intervjuperson 3 berättar: 

Sen är det ju… svårt ibland att veta hur man ska kunna hjälpa vissa ungdomar som inte mår så bra 
eller som inte har det så lätt. Å… hur man ska kunna hjälpa dom med integration för det hänger ju 
inte bara på oss på boendet utan det är ju hela samhället som måste hjälpa till med integration så 
att det är en svårighet. 

 
Intervjuperson 4 berättar om maktlösheten när en ungdom avviker:  

Också kan jag tycka att det är tufft när ungdomar försvinner, till exempel avviker när dom får 
avslag. Det tycker jag är jobbigt. 

5.3.3 Ungdomarnas humör 
Flera intervjupersoner berättade att ungdomarnas humör har stor inverkan på hur arbetsdagen 
ser ut. Många ungdomar mår dåligt vilket intervjupersonerna ansåg som en av svårigheterna 
att hantera på arbetet. Intervjuperson 1 berättar om en konflikt som uppstod med en ungdom 
som sedan tog avstånd:  

Men det kan ta jättelång tid. Medan vissa är bara, blir skitförbannade och så pratar man ut så är det 
bra. Så, att, vi är olika, alla. Ah, det har varit jättejobbigt, otroligt jobbigt, det var ändå en ungdom 
som jag var jättejättenära. 

 
Intervjuperson 3 tycker det är svårt att hitta lösningar när någon är arg:  

Det är värst när nån blir arg på en, alltså om någon blir ledsen då känner man att man kan bidra 
med någonting man kan lyssna man kan stötta, försöka trösta, försöka hitta lösningar och finnas 
där men om nån blir arg på en det finns inget konstruktivt i det, vi kommer ingen vart, ingen blir 
bättre av det känner jag. Det blir bara en tråkig stämning. 

 
Intervjuperson 1 förklarar hur ungdomarnas humör också kan påverka beteendet och även att 
personalens humör påverkar ungdomarnas humör: 

Om man jobbar med människor som mår ganska så dåligt så är ju en risk att man får uppleva 
ganska manipulativa beteenden som gör att man spelar ut andra människor mot varandra. Precis 
som tonårsbarn gör mot sina föräldrar, mot mamma och pappa, fast nu är det tio personer som 
dessutom inte alltid jobbar så det är väldigt lätt att spela ut varandra om man vill det. Sen så om 
det är konflikter i personalgruppen så märks det av ganska snabbt i ungdomsgruppen. Så, det 
känns som att, när personalen mår bra så mår ungdomarna oftast ganska bra. 

5.3.4 Närvaro 
Samtliga intervjupersoner menade att för att hantera svåra situationer måste man vara 
närvarande. Intervjuperson 1 menar att om man inte kan vara helt närvarande är det bättre att 
ta ett steg tillbaka: 

Är det rörigt i ungdomsgruppen och mycket konflikter och sådär och då måste man vara helt 
hundraprocentigt där klarar man inte riktigt det då tycker jag man ska säga det och be nån annan 
träda fram. 

5.3.5 Missförstånd 
Intervjupersonerna berättade att språket ofta ledde till missförstånd.  Intervjuperson 3 
berättade att det även kan vara svårt för ungdomarna att förstå det svenska systemet:  

Kulturskillnader kan ju ställa till svårigheter, språkbarriärer och… Ja men att liksom… Vi har 
liksom ett, det svenska systemet att utgå ifrån och det är ju inte alltid så lätt för dom att förstå 
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varför saker är som dom är eller varför vi inte kan göra vissa saker, vilka begränsningar som finns. 

5.4 Påverkan av arbetet 
Under denna kategori bad vi intervjupersonerna berätta hur de upplevde att de påverkas av sitt 
arbete. Samtliga intervjupersoner påverkas på flera sätt. För att beskriva detta närmare har vi 
valt att dela in kategorin i underkategorier: Känslosamt, tacksamhet samt trötthet.  

5.4.1 Känslosamt 
Intervjupersonernas känslor gällande arbetet gick inte att gå miste på. Samtliga 
intervjupersoner beskrev hur de påverkas känslomässigt av arbetet, de beskrev känslor som 
hopplöshet men också oro. Alla intervjupersoner menade också att genom att arbeta med 
utsatta människor har de fått ett nytt perspektiv på tillvaron. 
Intervjuperson 2 beskriver hur känslorna ibland tar över: 

Ibland håller man på att bli tokig, håller på att sprängas inombords. Det är en del av det här jobbet 
också att få andas på kontoret med andra kollegor… 

 
Intervjuperson 3 berättar om oron för ungdomarnas framtid men samtidigt på betydelsen av 
att just nu få finnas till stöd:  

Ibland känns det lite hopplöst, man tänker hur ska det här gå liksom med den här ungdomen… 
men man försöker tänka att det är en liten tid som dom bor hos oss, det är två år av deras liv och 
dom är dessutom ungdomar, tonåringar så det är ju dessutom en jobbig tid för alla men oftast när 
dom blir äldre så kommer det bli bättre, det blir det för dom flesta liksom. Det är jättesvårt i början 
att komma till ett nytt land, ensam, vara långt ifrån familjen så man förstår att det är svårt man 
måste tänka att då kommer dom att må bättre i framtiden men jag kan inte göra allt nu, det är som 
en process. Man får finnas där bara och stötta, det betyder ju ändå någonting. 

 
Här berättar intervjuperson 4 om den hårda verkligheten där inte alla ungdomar får stanna:  

Det jobbigt att en person försvinner som man bryr sig mycket om så det är svårt, samtidigt är det 
ju en del av arbetet och man vet om det men det är jobbigt. Det påverkar en och den påverkar de 
ungdomar som står nära den som försvinner och det blir ju en påminnelse om att ja… alla får inte 
stanna, a. Det är också en hård verklighet, det biten. 

5.4.2 Tacksamhet 
Alla intervjupersonerna belyste hur deras perspektiv på tillvaron förändrats i samband med att 
de börjat arbeta med ensamkommande ungdomar. Intervjuperson 4 tycker att det ger mycket: 

Jag tycker att det är otroligt givande att om man ger lite grann själv så får man otroligt mycket 
tillbaka. 

 
Intervjuperson 1 beskriver sin tacksamhet:  

Jag har alltid varit engagerad i världsfrågor men när man träffar folk som på riktigt varit utsatt för 
talibanerna så känner man sig rätt liten i världen, det tänker jag också, att man påverkas av deras 
trauma, att man känner sig obetydligt, men också att jag är så fruktansvärt glad att jag föddes just 
här, vilken tur jag hade, men det kan skifta mellan, det blir så otroligt filosofiskt, men varför fick 
jag födas här, det tänker jag, man tar nästan på sig ansvaret för ungdomarnas trauma, vilket jag 
inte har egentligen, men det är så, jag påverkas absolut. Men det kanske också är en koppling, att 
jag får jättemycket perspektiv på min egen tillvaro. 
 



  21 
 

5.4.3 Trötthet 
Flera av intervjupersonerna berättade att arbetet kunde resultera i att de blev mycket trötta och 
ibland fick svårt att sova. Intervjuperson 2 berättar hur tankarna gör det svårt att somna:  

Ja i och med att vi jobbar dygn, vi har jour på natten och för mig, ibland om det har varit 
incidenter, situationer kan det ta en stund innan jag somnar, det gör det faktiskt, så på så vis, när 
jag skulle behöva, ibland kan jag inte stänga av och läsa, det mal på i huvudet, det är inte så 
konstigt men det har hänt några gånger att det har malt på för länge. Det räcker! Man ska inte 
behöva tänka på det mer än en halvtimme. 

 
Intervjuperson 3 berättar om att konfliktfyllda arbetspass kan leda till mindre ork:  

Och om man har jobbat mycket och det har varit lite slitsamt och det har varit konflikter och så att 
man är lite trött då kan det påverka så att man orkar inte. 

5.5 Omgivningens påverkan 
Under den här kategorin redovisar vi för hur intervjupersonerna beskrivit att omgivningen 
påverkar dem och deras arbete, på gott och ont. Intervjupersonerna beskriver hur de inte har 
lika mycket ork om de samtidigt måste handskas med något svårt privat. Intervjuperson 3 
berättar hur privatlivet kan påverka arbetet negativt: 

Men sen är det ju privatlivet också om det hänt något i privatlivet som gör att man inte mår så bra 
men det är inte så ofta det är så. 

Intervjuperson 4 beskriver hur privatlivet också kan ha positiv påverkan på arbetet. Om 
sambon kommer med komplimanger mår intervjupersonen bättre och orkar mer på arbetet: 

Och min sambo är otroligt duktig på att säga mina styrkor, det är jätteskönt. 

Intervjuperson 1 tycker inte att bråk hemma påverkar hens arbete men däremot död och 
sjukdomar. Intervjupersonen beskriver hur sådana händelser kan sänka en och göra att man 
inte orkar lika mycket: 

Det är ju när det är större saker, alltså sjukdomar eller alltså mer allvarliga besked som kan påverka 
mig väldigt mycket. 
 

5.6 Uppfattning om arbetet 
Samtliga intervjupersoner beskriver sitt arbete i positiva ordalag. Flera av intervjupersonerna 
beskriver en god sammanhållning på arbetet. Intervjuperson 3 tycker att arbetsplatsen blir lite 
som en familj:  

Då blir man ju lite som en familj när man träffar dem så himla mycket. 

Intervjuperson 1 tycker att det är både ungdomarna och arbetskamraterna som gör 
arbetsplatsen så bra:  

Jag skulle säga att det är alla fina ungdomar men också att vi har jätteroligt i vår personalgrupp. 

Intervjuperson 4 beskriver sitt arbete som spännande. Hen menar att man får göra mycket 
olika aktiviteter och det är lätt att känna ren glädje: 

Jag trivs jättebra. Det gör jag, det är väldigt spännande jobb. 
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5.7 Förutsättningar för coping 
Flera av intervjupersonerna beskriver vad de behöver för att kunna hantera svåra situationer. 
Intervjuperson 1 tycker att det är viktigt att hen har personer i sin omgivning som hen kan lita 
på så att hen kan prata av sig när något svårt har hänt.  

Sen är det är också jättejätteviktigt att ha personer jag lita på som jag kan säga precis vad som helst 
till och som jag vet att det kommer stanna där. 

Intervjuperson 4 tycker att det är viktigt att känna sig trygg med sina kollegor. Hen beskriver 
att det är lättare att prata med vissa än med andra.  

Sen blir det att man har ju vissa kollegor som står en nära och då är det ju mycket lättare att prata. 

5.8 Copingstrategier 
För att göra det tydligare har vi valt att dela in denna kategori i underkategorier. Varje 
underkategori beskriver olika copingstrategier. Samtliga intervjupersoner använde sig av 
copingstrategier på olika sätt. De första två underkategorierna prata med kollegor och hålla 
distans handlar om de copingstrategier intervjupersonerna använde sig av på arbetet. De 
senare: vara aktiv, prata, gråta, inställning, vila samt belöning förklarar vilka 
copingstrategier socionomerna använde privat.  

5.8.1 Prata med kollegor  
Samtliga intervjupersoner var eniga om att samtal med kollegor hjälpte dem i sitt arbete. I 
svåra situationer kan kollegorna ge råd och stöd. Intervjupersonerna menade också att det var 
viktigt att tala om hur de mådde för att sedan tillsammans med kollegor planera arbetet och 
eventuellt be kollegor om hjälp om man inte mår bra.  
Här förklarar intervjuperson 3 hur pendlingen mellan arbetet och hemmet är en viktig stund: 

Och då pendlar jag med en kollega så vi brukar prata av oss lite grann med varan i bilen och det är 
ganska skönt för då har man gjort bort det och när man kommer hem kan man släppa det på nått 
sätt. 
 

Här berättar intervjuperson 3 betydelsen av att prata med sina kollegor:  
Det är som terapi (skratt) nä men det är skönt att få prata av sig du vet, när man är full med känslor 
att bara få dela det med någon som förstår för det är svårt om man inte jobbar med det här då 
förstår man inte riktigt, känner jag, vad en konflikt kan handla om. 

 
Intervjuperson 2 anser att det är viktigt att vara öppen med sitt mående för att ungdomarna ska 
få det bästa möjliga stödet:  

Vi pratar om vem som ska ta ansvar för vad. Man berättar om sin sinnesstämning. Man har en plan 
innan vem som liksom är lämpligast att ta sig an det här idag, det kanske inte är du som är 
kontaktperson idag det kanske är jag, just för att det ska bli så bra som möjligt för ungdomen. Vi 
gör ju liksom ingenting förhastat. 

5.8.2 Hålla distans 
Intervjupersonerna var eniga om att en viktig del för att klara av arbetet med 
ensamkommande flyktingbarn är att hålla distans ibland. Intervjuperson 1 berättar: 

När man jobbar på institution finns det alltid praktiska saker att göra också och är, det tycker jag är 
helt okej att göra när det är en sån dag, när det är tufft då är det helt okej (…) Så det är ju också en 
strategi att inte alltid vara nära ungdomarna heller. 
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Intervjuperson 4 berättar att det är en svår balansgång att hålla distans:  
Ja precis men det är en svår balansgång det här, ja men som att jag får lön för att jag är där kan ju 
vissa ungdomar tycka är jättehemskt, ”du gör det ju bara för att du får lön” och så, så det är en 
balansgång det där, ja men det klassiska person till privat. Hålla distans och ja så. 

5.8.3 Vara aktiv 
Samtliga intervjupersoner förklarade att aktiviteter var viktiga copingstrategier för klara av 
arbetet och vardagen på ett bra sätt. Alla intervjupersoner tränade och menade att det hjälte 
dem att få ny energi. Intervjuperson 1 berättar: 

Det viktigaste för mig är att jag får träna fysiskt, jag behöver, när jag inte tränar tre gånger i 
veckan då mår jag inte bra, så att det är det absolut viktigaste för mig. 

5.8.4 Prata 
I intervjuerna kom det fram att samtal med sambo eller vänner var en viktig strategi för att 
hantera svåra situationer. Intervjuperson 4 menade att det var viktigt att inte bära på alla 
känslor ensam: 

Min sambo får ju inte höra någon sekretess men man kan ju ändå säga att det har hänt saker och 
det är ju också skönt. 

 
Här berättar intervjuperson 1 om vikten av att ha människor att tala med:  

Men det viktigaste är ju att man har folk att prata med när det händer, så att man får tömma ut. 

5.8.5 Gråta 
Även att gråta var viktigt för många intervjupersoner. Genom att låta känslorna komma ut 
kunde dem lättare gå igenom svåra situationer på arbetet, till exempel när en ungdom avviker. 
Intervjuperson 4 berättar om när en ungdom avvek och känslorna kring det: 

Och sen när han for, ja då kände jag att jag behöver nog gråta en skvätt (…) A och då blir det ju 
ändå någonstans att man vill visa att man finns där för ungdomen och att han kan luta sig på mig 
och sen när man kommer hem så får man släppa på lite där eller i personalrummet. 
 

Intervjuperson 1 anser att gråta är en copingstrategi: 
Precis som andra människor som mår dåligt och får gråta lite, så lättar man ganska mycket på 
trycket, och jag tycker det är helt okej att göra det. Så det skulle jag säga är en strategi också. Att 
gå undan lite och klämma ut lite tårar. 

5.8.6 Inställning 
Intervjuperson 4 berättade att efter en tids arbete med ensamkommande flyktingbarn var det 
som att komma till ett vägskäl, antingen börja ta hand om sig själv eller säga upp sig: 

Så kom jag väl till ett vägskäl, jag vet att jag läste om det på socionomutbildningen att i början när 
man börjar på ett jobb så kan man tycka att det här klara jag hur bra som helst, nästan, det här går 
ju skitbra och sen får man en dipp när man inser hur svårt det faktiskt är. Och jag tror att det var 
när jag var i den dippen som jag kände att antingen måste jag hantera det här på något sätt eller så 
kan jag inte jobba kvar, för det blev för slitet. Och då kände jag att jag ville endå prova på det här 
för jag tyckte så pass bra om jobbet. 

 
Alla intervjupersonerna förklarade hur arbetet påverkade dem känslomässigt och därmed 
vikten av att tänka positivt om sig själv och ha ett bra självförtroende. Det kom också fram att 
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det är nyttigt att känna till sina styrkor och svagheter, vara prestigelös och fokusera på det 
som görs bra. Intervjuperson 1 berättar om sin inställning: 

Man projicerar jättemycket känslor som gör att man, ja måste ta hand om sig själv liksom, nämen 
så jag skulle säga att det är, det påverkar mig både med att man känner att man gör något vettigt 
för den ungdomen, att finnas där på sidan om öh men också att man kan bli väldigt, väldigt ledsen. 

 
Intervjuperson 4 om betydelsen av att ha en positiv inställning: 

Ja men kanske också det här med att peppa positivt. Både från kollegor men också att påminna sig 
själv vad som är bra. Och att blir det fel, eller gör man fel, jag hade tidigare lätt att komma ihåg 
bara det, eller älta det och då sänks jag och då har jag försökt vända på det och det har funkat bra. 
Många är lite dåliga på det att säga ”jag är skitbra på det där, jag tar det”. 

 
Intervjuperson 1 förklarar att god självkänsla och gott bemötande gör det lättare att hantera 
svåra situationer: 

Jag tror det är ganska så många som jobbar inom såna här människovårdande yrken som har höga 
krav på sig själv och att man ska göra massa bra saker och så. Och att då kunna, det är ett tankesätt 
liksom, självkänsla, jag duger som jag är, är man inne i ett sånt mode så tror jag att man kan copa 
ganska så bra. Så det känns, är man inne i ett positivt flöde, man har mycket bra samtal, får mycket 
positiv feedback, då går som allting bra, och då kan man också släppa saker, småsaker som inte 
går bra. Men är det liksom som att man är inne i ett negativt då blir ju allting jättestort och 
jättesvårt. 

5.8.7 Vila 
Gemensamt för intervjupersonerna var att de ibland kunde ta med sig arbetet hem och därmed 
få svårt att sova. Intervjuperson 1 menar att hitta vilopauser därför är viktigt för att få chans 
till återhämtning:  

Jag tycker att det var väldigt tydligt under den perioden det var väldigt tungt, jag kunde hitta ett 
sätt att verkligen vilopauser och det var nödvändigt (…) Det var verkligen såna saker att, jag åker 
mycket skidor så jag åkte på en extra skidresa, va ute och åt middagar med min sambo, träffade 
mina kompisar, asså mycket mer än vad jag gör annars. Istället för att bara återhämta sig genom att 
sova, så kanske man kan återhämta sig på andra sätt som ger en mer energi. 

5.8.8 Belöning 
För en intervjuperson var belöning en copingstrategi för att må bättre efter en svår situation. 
Här berättar intervjuperson 4 hur hen ibland belönade sig efter ett krävande arbetspass: 

Äta godis kanske, Om jag är riktigt slut efter en dag och så har det varit någonting då kan det bli 
godis och en film och det är ju jättemysigt men… Jo det blir det ju också faktiskt, lite belöning och 
tröst. 

5.9 Arbetsplatsen erbjuder 
Vi var nyfikna på vad de olika arbetsplatserna erbjöd sina anställda för form av psykiskt stöd. 
Trots att boendena låg i olika kommuner hade de samma stöd. Samtliga intervjupersoner 
berättade om hur de hade handledning med en extern handledare, kunde få hjälp från 
företagshälsovård samt hade regelbundna arbetsplatsträffar. Alla intervjupersoner ansåg att 
den externa handledningen var väldigt viktig. De menade att det var viktigt att få prata med 
någon som hade erfarenhet och som kom utifrån. Man tyckte också att handledningen gav bra 
tips på hur man kunde lösa ett problem samt att det var skönt att få höra att man gjorde rätt. 
Så här beskriver intervjuperson 2 vad handledning betyder:  
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Så att det är ju, jomen det går inte utan den människan. Han är ju så duktig att, om vi inte vi hade 
han, då hade vi ju gått under allihopa. 

Intervjuperson 3 beskriver hur viktigt hen tycker att arbetsplatsträffarna är: 
Vi har personalmöten en gång i veckan så då kan man ju ventilera grejer om man vill. 

Samtliga intervjupersoner vet att de har möjlighet att få samtalsstöd av företagshälsovården. 
Intervjuperson 4 beskriver hur en psykolog från företagshälsovården kom och hade samtal 
med personalen på boendet efter en svår händelse:  

I grupp var det och så fick man gå själv om man ville. Det var en psykolog som hade väldigt koll 
på, dels vad man har för rättigheter och liksom, så men även… hur människor fungerar i chock. 

5.10 Eftersträvansvärda copingstrategier 
Vi var nyfikna på om intervjupersonerna önskade att de använde sig av någon copingstrategi 
som de inte gjorde idag. Två av intervjupersonerna beskrev att de skulle vilja vara bättre på 
att ta upp problem och konfrontera personer som de inte delade åsikt med. Intervjuperson 4 
berättar: 

Jo jag skulle nog önska att jag blev bättre på att, jag kan ha svårt att ställa krav på andra. 

Intervjuperson 1 önskar att hen var lite bättre på att lägga band på sina känslor. 
Intervjupersonen anser sig ha mycket känslor och önskar att hen kunde lära sig att avvakta:  

Just med att jag har stora känslor, så känns det som om, om det har hänt nåt, och så är det en 
personalgrupp som sitter där, då berättar jag det direkt och så där, jag skulle nog vilja ha mer is i 
magen, att kunna jamen lägga band på känslorna för att kunna tömma senare. 

 

5.11 Erfarenheter 
Under intervjuerna kom det fram att tidigare erfarenheter påverkar arbetet och copingen, både 
positivt och negativt. Alla intervjupersoner tycker att de blivit säkrare på sitt yrke ju längre de 
arbetat. Intervjuperson 1 trodde att hen var förberedd för arbetslivet efter 
socionomutbildningen: 

Jag trodde att jag var jätteväl förberedd när jag slutade skolan, och att jag, äsch! Det där som alla 
pratar om utbrändhet och jag kan personlig men inte privat (… )jag tar inte åt mig när personer är 
arg på mig och sånt men jag tycker att det är när jag har blivit utsatt för det som man verkligen får 
jobba med det och fatta det liksom. 

Intervjuperson 4 tycker att erfarenheten har gjort hen mer distanserad till sitt arbete. I början 
efter socionomexamen menar intervjupersonen att det var lätt att ta åt sig och må dåligt. Detta 
är något som inte är lika synligt idag:   

Jag känner ju engagemang men nu känner jag att jag har lite mer distans i början vart det väldigt så 
hära, ja, jag kom väldigt nära men det fick jag träna på, att försöka ta lite mer distans. 

Intervjuperson 2 beskriver hur tidigare erfarenheter kan påverka arbetet negativt. Hen var 
tidigare utsatt för misshandel något som sedan gjorde vissa situationer på arbetet kunde 
uppfattas som svåra och olustiga: 

Däremot måste jag ju säga att jag själv varit utsatt för misshandel, och då i såna lägen har vi ju 
kunnat ha killar där det svartnar i ögonen och jag har kunnat känna igen detta då kan jag ha märkt 
att jag har backat litegrann för jag kan inte hantera den situationen. 



  26 
 

5.12 Arbetsmetod 
Under intervjuernas gång berättade socionomerna hur de arbetade på sina respektive boenden. 
De uttalanden som rör detta samlade vi under kategorin arbetsmetod. Trots att vi pratade med 
personal från tre olika boenden återgav de liknande arbetsmetoder. Både intervjuperson 2 och 
3 berättade att de använde sig av motiverande samtal (MI) på sina arbetsplatser. De tyckte att 
det var bra att inte alltid försöka lösa problem utan att det ibland var bättre att bara lyssna och 
bekräfta personen. Intervjuperson 3 berättar: 

MI har ju också varit en bra metod att hantera saker, där har vi fått lära oss också att man inte ska 
gå in i debatt med någon och försöka övertyga någon om saker, ibland behöver man inte göra det. 

Tre av intervjupersonerna tar upp att de tycker att det är viktigt att visa ungdomarna att 
personalen också är människor. De menar att det är viktigt att vara professionell på sitt arbete 
men att det ibland är det lärorikt att visa att man blir ledsen över något. Intervjuperson 1 
beskriver det så här: 

Jag tror att det bara är sunt för ungdomarna också att se vi är människor och att vi kan få säga att när 
du säger sådär blir jag ledsen… 

En annan del som kommer upp i intervjuerna är vikten att ta hjälp av varandra inom 
personalgruppen. Flera av de intervjuade tycker att det är viktigt att personalen är enade om 
verksamhetens syfte och hur man ska arbeta samt att det är skönt att ta konflikter tillsammans. 
Intervjuperson 3 beskriver vad som annars kan hända:  

Ja vi är ganska sammansvetsade i personalgruppen och man måste vara det annars blir det mycket 
mer konflikter. Vi måste göra lika och ha samma inställning och det är viktigt. 

5.13 Personlig påverkan 
Denna kategori beskriver hur det personliga måendet påverkar arbetet, både positivt och 
negativt. Flera av intervjupersonerna berättar att deras dagsform påverkar hur de hanterar och 
agerar på arbetet. Intervjuperson 3 berättar att om hen är på dåligt humör blir hen mer 
lättretlig och mindre pedagogisk på arbetet. Om hen däremot är på bra humör går arbetsdagen 
betydligt lättare: 

Ju bättre man mår när man kommer på jobbet ju lättare går dagen. 

På samma sätt beskriver intervjuperson 4 hur viktigt det är att ha balans i livet. Hen måste 
sova och äta ordentligt samt träna för att kunna prestera bra på arbetet. 

Ja men om jag har sovit dåligt, kanske ätit dåligt, inte tränat, jag är ganska beroende av att träna, 
då blir jag inte lika stark mentalt, då kan svåra situationer blir jobbigare. 

5.14 Påverkan av coping 
I denna kategori har vi samlat de uttalanden som intervjupersonerna gjort angående 
copingstrategiernas påverkan på dem. Samtliga intervjupersoner ansåg att de använde sig av 
strategier och att dessa var viktiga för deras eget mående och för att de skulle prestera bra på 
arbetet. Vad kategorin visar är dock att coping påverkar olika beroende på situation och 
person. Intervjuperson 4 menar att gråtande gör att det känns lättare. 

Ja, det lättar, sen är det klart att det sitter i ett tag men… det… ja jag tycker att det är bra. 

Copingstrategier tycks också ha en styrkande påverkan. Intervjuperson 4 beskriver hur träning 
hjälper: 
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Det ger styrka och positiv kraft, på något sätt, kan jag tycka. Jag känner att jag får mer energi och 
får rensa ut saker. 

Intervjuperson 1 tycker istället att coping innebär att man inte märker av sitt arbete. Hen 
menar att på tidigare arbeten mådde hen dåligt men tack vare coping känner hen inte av sitt 
arbete: 

Men jag har varit med om det tidigare(…) för då var det så väldigt mycket mer ångest, men inte i det 
här jobbet och det har säkert att göra med att man får tömma ut på och lämna jobbet på jobbet. 

5.15 Teman 
Efter att vi presenterat kategorierna med citat har två teman vuxit fram. Tema 1: Socionomers 
upplevelser av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Tema 2: Vikten att ta hand om 
sig själv.   Tillsammans beskriver dessa två teman explicit vad som presenterats i samtliga 
kategorier. Två teman kom till då alla kategorier inte tillhörde enbart ett gemensamt tema. I 
kodningsmallen är alla teman presenterade med tillhörande kategori samt underkategori.  

6. Resultat och analys 
Under denna rubrik kommer uppsatsens empiri kopplas till dess teori. Vi kommer utifrån teori 
och tidigare forskning tolka resultatet och besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  

6.1 Det sociala arbetets utmaningar 
Intervjupersonerna beskrev sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn som ett komplicerat 
arbete där deras uppgift var mångfacetterad. Liksom Socialstyrelsen (2013) beskriver i sin 
rapport är många ensamkommande flyktingbarn traumatiserade vilket innebär att behovet av 
socialt stöd är av stor vikt, vilket också framkom i intervjuerna. Samtliga intervjupersoner 
ansåg att deras arbetsuppgifter som personal var att finnas där för barnet, vara ett stöd i väntan 
på beslut från Migrationsverket, lyssna när barnet vill berätta om sina ofta traumatiska 
upplevelser, trösta samt vara en förebild. Dessa arbetsuppgifter återfinns i Coyle m.fl. (2005) 
studier om ensamkommande flyktingbarns behov.  
 
Intervjupersonerna förklarade att svårigheterna i arbetet var flera, bland annat härbärgering, 
maktlöshet, närvaro och missförstånd. Flera intervjupersoner förklarar att det är många yttre 
faktorer som spelar in, exempelvis Migrationsverket som bestämmer om barnen ska få stanna 
eller inte. Under tiden barnen väntar på beslut är känslor av hopplöshet och ångest tydliga på 
arbetsplatsen. Detta medför, menar flera intervjupersoner, att känslan av maktlöshet blir 
synlig. Detta kan kopplas till Coyle m.fl. (2005) studier där det framkommer att personal som 
arbetar med ensamkommande flyktingbarn ofta känner sig otillräckliga på arbetet vilket är 
något som stressar dem och påverkar dem negativt. Känslan av maktlöshet är också märkbar i 
intervjuerna då flera intervjupersoner berättar om när ett barn avviker.  
 
Att lyssna till traumatiska berättelser är något som ingår i arbetet enligt intervjupersonerna 
vilket kan leda till sekundär traumatisering (Sextons, 1999). Å ena sidan framförde 
intervjupersonerna inga symptom på sekundär traumatisering å andra sidan berättade en 
intervjuperson om sömnsvårigheter på grund av arbetet, att en svår situation kan mala på i 
huvudet och göra det svårt att somna. Samtliga intervjupersoner påverkades känslomässigt av 
sitt arbete. En intervjuperson förklarade också oron över barnens framtid. Liksom 
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Socialstyrelsen (2013) menar intervjupersonen att barnen ofta är ensamma och har 
tonårsbekymmer och att personalens uppgift är att finnas där och stötta barnet.  

6.2 Positiv påverkan av socialt arbete 
Ett ämne som intervjupersonerna belyste var känslan av att tacksamheten inför livet ökat 
sedan de börjat arbeta med ensamkommande flyktingbarn. En intervjuperson beskriver att när 
hen möter ett barn som varit utsatt för talibanerna blir känslan av tacksamhet över att vara 
född just här mycket stark. Vi menar att detta resonemang är något som återfinns i Sextons 
(1999) studier där det framkommer att om man möter någon som förlorat mycket kan det 
resultera i en djup uppskattning av livet. Vi anar därför att intervjupersonerna, liksom Sexton 
uppfattar att arbetet med utsatta människor ger känslor av mening med livet. 
Intervjupersonerna anser att deras arbete påverkade dem positivt och att perspektivet på 
tillvaron förändrats. Collins (2014) studier belyser det positiva inom socialt arbete såsom 
kontakten med klienter och glädjen att hjälpa andra vilket vi anser kan kopplas till 
intervjupersonernas upplevelser av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. I 
intervjuerna framkom det nämligen att de såg arbetet som mycket givande och att 
intervjupersonerna tyckte sig ha ett spännande arbete där den nära kontakten med barn och 
personal resulterade i att arbetsplatsen kändes som en familj.  

6.3 Användandet av copingstrategier 
Lazarus & Folkman (1991) definition av coping som ett beteende som en person har för att 
klara av yttre och inre krav som uppfattas som besvärliga kan kopplas samman med 
intervjupersonernas svar på hur de uppfattar begreppet coping. Samtliga intervjupersoner 
anser att coping handlar om hur man hanterar svåra situationer. Precis som Astvik m.fl. 
(2013) säger visar våra intervjuer på vikten av coping när man arbetar inom socialt arbete. 
Samtliga intervjupersoner tycker att de använder sig av olika copingstrategier. Genom att 
utförligt beskriva de utmaningar som socionomer står inför i arbetet med ensamkommande 
flyktingbarn blir det också tydligt att hanterandet av olika svåra situationer, såväl praktiska 
som känslomässiga, leder till olika copingstrategier. Eftersom detta inte är en kvantitativ 
undersökning kan vi inte säga något generellt om frekvensen däremot blir det tydligt att några 
copingstrategier är återkommande för samtliga intervjuade. Träning och att få prata med 
kollegor är något som alla intervjupersoner tyckte var nödvändigt för att orka arbeta och för 
att kunna göra ett bra arbete. Copingstrategier kan delas in i tre huvudgrupper, 
emotionsfokuserade, problemfokuserade och undvikande copingstrategier (Rydén & 
Stenström, 2008).  

6.3.1 Att använda emotionsfokuserade copingstrategier 
Vi anser att intervjupersonerna har presenterat exempel på strategier från samtliga 
huvudgrupper som tidigare presenterats. En strategi kan tillhöra olika grupper beroende på i 
vilket syfte den används, det är kontexten den befinner sig i som bestämmer. Att tala med en 
kollega kan till exempel vara både en strategi för att lösa ett problem men också ett sätt att 
hantera sina känslor (ibid). Emotionsfokuserade copingstrategier syftar alltså på strategier för 
att hantera de känslor som uppkommer vid en svår situation (Green m.fl., 2010). Ett exempel 
på en emotionsfokuserad copingstrategi är träning och att äta något gott. Samtliga 
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intervjupersoner beskriver att de tränar för att hantera svåra situationer på arbetet. En person 
menar att hen under sin löprunda tänker på olika situationer på arbetet ett tag men att det 
sedan tonas bort och att när hen sprungit klart så upplever hen ett lugn. Detta beskrivs i en 
artikel av Feuerhahn m.fl. (2012) där det skrivs att träning är ett bra sätt att släppa tankar på 
arbetet eftersom det ger huvudet något annat att tänka på. Författarna menar att träning kräver 
fokus på till exempel kroppsrörelser och att det därför är svårt att tänka på något annat. Under 
intervjuerna återkommen intervjupersonerna ofta till hur viktig träning är.  

6.3.2 Att använda problemfokuserade copingstrategier 
När en person utför en problemfokuserad copingstrategi kan detta till exempel vara att hitta en 
lösning på ett problem eller lägga upp en plan på hur något hanteras (Rydén & Stenström, 
2008). Vi anser att även här visar samtliga intervjupersoner att de använder sig av 
problemfokuserade copingstrategier. Alla tycker nämligen att det är viktigt att de har 
möjlighet att prata med sina kollegor om hur man kan hantera olika situationer. Samtliga 
intervjupersoner berättar att de gärna tar hjälp av kollegor när de inte vet hur de ska hantera 
något. Ett exempel var när en av intervjupersonerna skulle ha samtal med ett barn och innan 
pratade om upplägget med en kollega. En annan intervjuperson berättar att hen tycker om att 
planera upp dagens aktiviteter innan arbetsdagen börjar. Intervjupersonen beskriver hur hen 
tillsammans med kollegan bestämmer vem som ska göra vad, detta är speciellt bra om det är 
kaotiskt på arbetet just den dagen.  

6.3.3 Att använda undvikande strategier 
Undvikandestrategier innebär att en person hanterar ett problem genom att undvika det eller 
distanserar sig ifrån det (Folkman & Lazarus, 1991). En av intervjupersonerna beskriver att 
hen lärt sig att distansera sig från sitt arbete. Hen tycker fortfarande att hen är engagerad i sitt 
arbete men har lärt sig att ta ett steg tillbaka. Intervjupersonen menar att det är viktigt att 
distansera sig för att kunna behålla sin professionella roll. 

6.4 Intervjupersonernas copingmönster 
Som en utveckling av de ovan nämnda huvudgrupperna har det tagits fram en modell vars 
syfte är att ytterligare förtydliga hur individer hanterar och anpassar sig till svåra situationer. 
Denna modell består av nio copingmönster (Rydén & Stenström, 2008). Samtliga nio mönster 
gick inte att återfinna i intervjuerna men dock några av dem.  

6.4.1 Att hantera känslor 
Ett av mönstren i modellen är emotionell återhållsamhet. Det innebär att man medvetet lägger 
sina känslor åt sidan för att kunna hantera den aktuella situationen (Rydén & Stenström, 
2008). En av intervjupersonerna berättar om att hen efter att ha följt ett barn till 
migrationsverket blev väldigt illa berörd. Hen blev tagen av barnets historia men valde att 
vänta med att ge utlopp för sina egna känslor. Hen ville finnas för barnet men berättade att när 
de kom tillbaka till boendet grät hen i personalrummet. Genom att inte gråta inför barnet 
hoppades hen kunna visa att hen var någon som barnet kunde lita på och vara trygg hos i den 
svåra situationen. För att kunna hantera situationen och sköta sitt arbete valde alltså 
intervjupersonen att tränga undan sina egna känslor ett tag. Att intervjupersonen faktiskt grät 
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är också ett copingmönster, nämligen att ge utlopp för känslor, vilket innebär att man hanterar 
en situation genom att skrika, gråta eller skratta (ibid). Flera av intervjupersonerna beskriver 
just behovet av att få gråta. Intervjupersonen som följde med på migrationsverket tycker att 
efter att hen fått gråta känns det jobbiga lite lättare. Hen menar att gråten gör att man får 
känslorna ur kroppen.  

6.4.2 Vikten av kunskap 
Ett annat mönster handlar om hur människor söker information för att få kontroll över en 
situation (Rydén & Stenström, 2008). En av de intervjuade tycker att en bra copingstrategi är 
att läsa på om de problem ensamkommande flyktingbarn kan ha. Genom att göra detta får hen 
mer förståelse för barnets situation och kan lättare förstå deras reaktion. Om ett barn får ett 
utbrott har hen en förståelse för varför barnet är arg. Förståelse blir ett sätt att hantera barnets 
ilska. Ett annat mönster, som också berörs av intervjupersonerna är att lösa problem. Att lösa 
problem är en viktig copingstrategi eftersom den inger en positiv självbild. Man mår bättre 
när man märker att man klarar av att lösa något (ibid). Några av intervjupersonerna har pratat 
om hur de blivit stärkta av sina tidigare erfarenheter. En av de intervjuade berättar att hen 
känner sig mer säker på sitt arbete nu än i början. Hen berättar att genom att ha varit med om 
och löst flera problematiska situationer vet hen hur man ska göra nästa gång, eller i alla fall att 
det går att lösa problem. Intervjupersonen tog som exempel konflikter som kan uppstå. När 
hen nu hamnar i en konflikt med ett barn så vet hen att konflikten kommer blåsa över, barnet 
kommer inte vara arg för evigt. Intervjupersonen vet också hur hen bäst ska lösa konflikten 
och tycker att detta leder till att det är lättare att hantera konflikter. Vi anser därför att 
problemlösningen blir en copingstrategi som inte bara hjälper för stunden utan också gör det 
lättare att hantera liknande problem i framtiden. 

6.5 Betydelsen av socialt stöd 
Via tidigare forskning blir det tydligt hur viktigt det är med socialt stöd. Socialt stöd kan vara 
både formellt, från kollegor och chefer och informellt, från familj och vänner. För att hantera 
jobbiga händelser och stress på arbetet är det just kollegornas stöd som visat sig viktigt 
(Collins, 2014). Detta stämmer överens med intervjupersonernas uttalanden. Samtliga 
intervjuade berättar om hur viktigt det är för dem att kunna prata med sina kollegor. Att söka 
stöd från kollegor kan räknas både som en problemfokuserad och som en emotionsfokuserad 
copingstrategi. Kollegor kan ge praktiska råd men även fungera som moraliskt stöd och ge 
sympati (Carver & Scheier, 1989). En av intervjupersonerna berättar att hen tycker att det är 
viktigt att kunna prata med sina kollegor eftersom det är svårt att prata med andra. Dels på 
grund av sekretess men också för att hen anser att personer som inte arbetar inom området 
inte kan förstå de problem som hen möter. Intervjupersonerna tycker också att det är viktigt 
att man på arbetsplatsen kan vara öppen med hur man mår. Samtliga intervjupersoner tycker 
att de kan berätta för sina kollegor om de har en dålig dag och genom att göra det får de 
avlastning. En intervjuperson berättar om en situation där hen kände sig för trött för att 
genomföra en viss arbetsuppgift men att hen då kunde berätta detta för sin kollega och be 
denne utföra uppgiften istället. Intervjupersonen tycker att det är viktigt att det finns en sådan 
atmosfär på arbetet, att det är okej att berätta om man inte känner sig helt på topp. Genom en 
sådan atmosfär behöver inte intervjupersonen känna att denne alltid måste vara på topp, det är 
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okej att vara trött efter en natt med dålig sömn, till exempel. På så sätt blir det sociala stödet 
relevant för att trivseln på arbetsplatsen och viktigt för att personalen ska orka med sitt jobb. 
Just det allmänna välmående är viktigt för hur man hanterar en svår situation, en stressad och 
nedstämd person har ofta sämre copingförmåga (Brattberg, 2008). Det är något som 
intervjupersonerna tar upp, flera vittnar om att de efter en natt med dålig sömn tycker att det 
är svårare att hantera konflikter eller andra jobbiga situationer.  

6.5.1 Handledning som socialt stöd 
På samtliga boenden har personalen handledning med en extern handledare. Syftet med 
handledningen är att personalen ska få möjlighet att diskutera enskilda ärenden, sina egna 
känslor eller få tips på hur de kan hantera ett speciellt problem. Denna form av handledning 
kallas stödjande handledning (Höjer, Beijer & Wissö, 2007). Samtliga intervjupersoner 
beskriver handledningen i idel positiva ordalag. Handledningen ger olika former av hjälp. En 
intervjuperson beskriver hur handledningen ger konkreta tips på hur något kan hanteras. På 
detta sätt blir handledning en form av problemfokuserad coping. Handledning kan dock också 
ha en mer emotionsfokuserad funktion. En av intervjupersonerna tycker att handledningen är 
jättebra eftersom den ger bekräftelse på att man gör rätt i sitt arbete. Hen menar att hen kan bli 
osäker ibland och att det då är en trygghet att en utomstående person med erfarenheter inom 
området bekräftar ens arbete.  Handledning gör alltså att personalen får hjälp att lösa problem 
på arbetsplatsen men har också betydelse för att personalen ska känna sig trygg.   

6.6 Faktorer som påverkar valet av copingstrategier 
Intervjupersonerna ger en mängd olika exempel på hur de hanterar olika svåra situationer. Vi 
har i vår analys valt att inte lägga någon fokus på intervjupersonernas enskilda variabler 
såsom kön, ålder, etnicitet eller socioekonomisk klass. Detta beror delvis på att vi gjort en 
kvalitativ undersökning men också på att vi inte hade möjlighet att göra ett urval som skulle 
bli generaliserbart. Det enda vi med säkerhet kan säga om våra intervjupersoner är att de är 
socionomer som arbetar på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Ålder, kön och 
andra liknande bakgrundsvariabler anses viktiga för vilka copingstrategier personen har 
tillgång till och väljer att använda (Rydén & Stenström, 2008). Intervjupersonerna i denna 
undersökning har vid flertal tillfällen uppgett liknande copingstrategier, exempelvis att prata 
med kollegor och träna. Vi kan inte göra någon koppling till intervjupersonernas 
bakgrundsvariabler och säga att socionomer i en viss ålder tycker att träning är en viktig 
copingstrategi. Vi kan inte heller generalisera och säga att alla socionomer tycker att träning 
är en bra copingstrategi. Det vi kan säga är att de personer vi intervjuat tycker det och att detta 
skulle kunna bero på till exempel deras ålder eller kön.  

6.6.1 Situationella faktorer 
En annan viktig faktor för varför man använder just de copingstrategier man gör är de 
situationella faktorerna. Olika situationer leder till olika strategier. Situationer där en person 
har mer kontroll leder ofta till problemfokuserade copingstrategier medan situationer som 
ligger utanför den egna kontrollen leder till mer emotionsfokuserad coping (Rydén & 
Stenström, 2008). Intervjupersonerna i den här undersökningen har berört både situationer där 
de har kontroll och situationer där de inte har det. Situationer med kontroll rör till exempel 
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konflikter med ett barn och då vittnar flera av de intervjuade om att de vill lösa problemet. De 
vill gärna prata med barnet och göra en plan för hur liknande konflikter kan undvikas. Under 
intervjuerna blir det tydligt att det också finns mycket maktlöshet inom arbetet med 
ensamkommande flyktingbarn. Intervjupersonerna beskriver bland annat hur jobbigt det är att 
behöva se barnet vänta på ett beslut eller när ett barn avviker på grund av att denna fått avslag 
på sin ansökan. Vid sådana situationer berättar flera intervjupersoner att de tycker att 
emotionsfokuserade copingstrategier såsom att gråta hjälper.  

6.6.2 Sociala faktorer 
Sociala faktorer påverkar också hur man hanterar svåra situationer. Att ha familj, vänner eller 
anhöriga innebär ofta att det finns ett emotionellt stöd, vilket är viktigt för att orka med 
jobbiga situationer (Rydén & Stenström, 2008). Två av intervjupersonerna nämner att deras 
sociala omgivning är viktig för att de ska orka arbeta. En av intervjupersonerna tycker att det 
är viktigt att omge sig med människor som hen kan lita på och prata med. En annan 
intervjuperson berättar att hens sambo brukar påminna hen om hens goda sidor och styrkor 
när hen känner sig trött och less på arbetet.  

7. Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka copingstrategier socionomer använder sig av 
i sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn. Det som blev tydligt under arbetet var att 
coping är både en teori och en metod i en praktik. Det är en teori för forskare att beskriva hur 
personer reagerar i vissa givna situationer men för den enskilde, till exempel socionomen, blir 
coping en metod att hantera med en svår situation. Vad gäller de socionomer vi intervjuat 
tycks det inte finnas någon tydlig relation mellan starka upplevelser, ofta av känslomässig art, 
och en specifik copingstrategi. Snarare är det så att det finns flera sätt att hantera sina känslor 
av till exempel sorg och vanmakt, och det är snarare en tillfällighet vilken strategi som 
används. Men viktigt att understryka är att behovet att hantera en svår situation var 
genomgående. Ingen tyckte att man bara skulle undertrycka sin frustration. Vi vill också 
understryka att de intervjuade inte hade någon egentlig förförståelse av vad copingstrategier 
innebar, sett ur ett forskarperspektiv. Det finns troligen ett kunskapsglapp mellan den 
forskning som bedrivs inom området och socionomernas praxis, mellan teori och praktik 
skulle man kunna säga. Vi har, som framgår av analysen, observerat att de socionomer som 
arbetat länge och har stor erfarenhet tenderar att ha kontroll även över en komplicerad 
situation och kan då inrikta sig på problemfokuserade copingstrategier. Men i övrigt har vi, 
som sagt, inte i analysen kunnat se någon påtaglig relation mellan problem och val av 
copingstrategi. Vi antar att det skulle behövas ett större material och att frågeställningar i 
undersökningen inriktades på att söka detta samband för att kunna se om de olika 
copingstrategierna var relaterade till exempelvis hur socionomens uppfattade ett problems 
orsak eller om det fanns någon relation till situationella faktorer. 
 
Genom intervjuerna har vi fått en bild av de svårigheter som arbetet innebär, exempelvis att 
hantera de ensamkommande flyktingbarnens frustration och oro under väntan på besked om 
sin asylsökan och den maktlöshet det innebär. Vi har fått ta del av de känslor som uppstår då 
ett ensamkommande flyktingbarn försvinner på grund av ett beslut som ligger utanför 
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personalens egen påverkan. Samtliga intervjupersoner var dock väldigt tydliga med att, trots 
dessa svårigheter, var de väldigt nöjda med sitt arbete och trivdes bra. De copingstrategier 
som ansågs mest väsentliga, enligt intervjupersonerna, var träning, sömn, att få prata med 
kollegor samt få utlopp för sina känslor. Dock kopplades inte dessa strategier, som nämnts, i 
någon påtaglig utsträckning till en specifik situation. Det var väldigt intressant att intervjua 
socionomerna eftersom de alla var reflekterande individer som hade funderat mycket på sin 
yrkesroll och sina copingstrategier. Detta arbete har gett oss själva en mängd olika tankar och 
förslag på hur vi själv ska agera när vi börjar arbeta som socionomer. Intervjuerna visade 
tydligt på vikten av att må bra själv för att kunna göra ett bra arbete, något som också beskrivs 
i arbetets litteratur (Astvik, Melin och Allvin, 2013). Träning, sömn och en rik fritid är alltså 
inte egoistiska handlingar utan snarare samhällsnyttiga. Vi har också förstått att de olika sätt 
socionomer hanterar sin frustration i svåra situationer kan lindras av kunskap, bra socialt stöd 
och ett öppet arbetsklimat där man inte bara har förståelse för att människor hanterar svåra 
situationer genom formella copingstrategier utan där de enskilda medarbetarnas självvalda 
copingstrategier respekteras. På så sätt stärks förhoppningsvis både de ensamkommande 
flyktingbarnen, vars stöd och hjälp socionomerna ska vara, och socionomerna själva. 

7.1 Förslag på framtida forskning 
Det skulle vara intressant att se en studie som berör ämnet från en mer kvantitativ metod. En 
studie som kunde belysa om det finns någon koppling mellan intervjupersonernas personliga 
faktorer, ålder, kön samt arbetslivserfarenhet och sättet att hantera svåra situationer genom 
olika copingstrategier. En annan intressant forskning inom området skulle vara hur 
ensamkommande flyktingbarn hanterar sina erfarenheter och den nya situationen, helt enkelt 
vilka copingstrategier de ensamkommande flyktingbarnen använder för att hantera sin 
situation. Mer forskning inom detta ämne skulle inte bara öka kunskaperna gällande coping 
och ensamkommande flyktingbarn utan också höja kvalitén i det sociala arbetet med 
ensamkommande flyktingbarn, särskilt om kunskaperna kunde förmedlas och tas till vara ute 
på arbetsplatserna. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
Vi är intresserade av att höra hur du upplever att du hanterar ditt arbete. Coping innebär 
hantering av svåra situationer, fysiska eller känslomässiga.  
 
1. Berätta hur du upplever ditt arbete?  
- Svårigheter i arbetet? (Hur påverkar svårigheterna dig?) 
-Vad upplever du är det du behöver hantera? 
 
2. Hur upplever du att du påverkas känslomässigt av ditt jobb?  
 
3. Tar du hjälp av dina kollegor? 
 
4. Om du känner att du behöver stöd för att hantera ditt arbete, finns det någon hjälp du kan 
få?  
 
5. Berätta gärna hur du upplever att du hanterar svåra situationer, har du några 
copingstrategier? Berätta och utveckla. 
 
6. Är det olika beroende på situation? 
 
7. Är det någon faktor som gör att du hanterar svåra situationer bättre eller sämre? Utveckla 
gärna. Tex ditt mående, din sociala omgivning, tidigare erfarenheter. 
 
8. Om du skulle ändra på något när det gäller dina copingstrategier, vad skulle det vara? 
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Bilaga 2  

 
Informationsbrev  
Hej! 

 

Vi som skriver till dig heter Klara Lynöe och Kristin Frykholm. Vi studerar på 
socionomprogrammet i Umeå och skriver nu vår kandidatuppsats. Uppsatsen handlar om 
vilka copingstrategier socionomer som arbetar med ensamkommande barn använder sig av. 
Med andra ord vill vi ta reda på hur socionomer hanterar svåra situationer som uppstår i 
arbetet.   
Vi tänker använda oss av kvalitativ metod och vill därför göra ca fem intervjuer med personal 
från olika boenden. Vi söker dig som är utbildad socionom, arbetar på ett boende för 
ensamkommande barn och vill ställa upp på en intervju. Intervjun kommer ta ca 1 timme och 
spelas in. Din medverkan är helt frivillig, du kan när som helst avbryta ditt deltagande, dina 
svar kommer anonymiseras och vi är de enda som kommer ha tillgång till intervjumaterialet. 
Vi skulle vilja genomföra intervjuerna vecka 11 och 12 men är flexibla. 

 

Om det här låter intressant eller du har fler frågor, hör gärna av dig. 

 

Tack på förhand 
 

Klara Lynöe  
klara.lynoe@gmail.com 

070-6123059 

 

Kristin Frykholm 

kristinfrykholm@hotmail.com 

073-0319252 
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Bilaga 3 
Koder Underunder-

kategorier 
Under- 
kategorier 

Kategorier Tema 

• Strategier klara yrke 
• Coping betyder 

hantera 
• Coping nått negativt 
• Metoder för att 

hantera saker 
• Hur jag agerar, hur 

jag tar hand om det 
 

  Uppfattning om 
copingstrategier 

Vikten av 
att ta hand 
om sig 
själv. 

• Sjukdomar påverkar 
• Klara svåra 

situationer 
• Privatlivet påverkar 
• Sambon säger 

styrkor 
• Arg hemma, arg på 

jobbet 

  Omgivningens 
påverkan 

 

• Personer att lita på 
• Ta extra bra hand om 

mig 

  Förutsättningar 
för coping 

 

• Kollegor ett stöd 
• Bolla med kollegor 
• Pratar med kollegor 
• Prata på kontoret, få 

feedback 
• Skönt att prata av sig 
• Kollegorna ger råd 
• Prata med kollegor, 

om att hantera 
situation 

• Prata i bilen 
• Prata med dom man 

jobbar med. 
• Pendling bra 
• Fördelar ansvar 
• Be andra 
• Stöd av varandra 
• Kan du köra, jag är 

trött. 

Prata med 
kollegor 

Coping på 
arbetsplatsen 

Copingstrategier  

• Dra sig undan efter 
konflikt 

• Pappersarbete okej 
• Strategi hålla distans 
• Strtegiskt hålla sig 

undan 
• Dra sig undan 

Hålla distans    
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• Balansgång 
• Prata är viktigt 
• Viktigt prata 
• Viktigt prata 
• Tycker om att prata 

och resonera 
• Tala med sambo 
• Vill inte stänga inne 
• Vill lösa konflikt och 

ventilera 
• Vill reda ut problem 

Prata Coping 
privat 

  

• Strategi att gråta 
• Gråta för att ur saker 
• Gråta hemma eller i 

personalrummet 
• När ungdomen 

avvek behövde jag 
gråta 

• Strategi att gråta 
• Gråta för att ur saker 
• Gråta hemma eller i 

personalrummet 
• När ungdomen 

avvek behövde jag 
gråta 

Gråta    

• Ta hand om sig själv 
• Bygga 

självförtroende 
• Tänka positivt 
• Viktigt att peppa 
• Tänka på det som är 

bra 
• Vägskäl, börja tänka 

positivt 
• Vara prestigelös 
• Bra med cred 
• Styrkor och 

svagheter 
• Fokus på det som 

gick bra 
• Peppa mig själv 
• Gjort allt 
• Vara som en gås 
• Ta steg tillbaka 

Inställning    

• Återhämtning 
• Vilopauser 
• Sömn 
• Sjukanmälan 

Vila    

• Godis och film Belöning    
• APT och  Personal- Arbetsplatsen  
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måenderunda 
• Personalmöten 

möten erbjuder 

• Handledning viktigt 
• Bra resurs 
• Ögon utifrån 
• Ämen kan försvinna 
• Extern handledare 
• Handledare bekräftar 
• Handledning 
• Extern handledare 
• Handledning ger tips 
• Testa rollspel 
• Nödvändigt 
• Viktigt 
• Handledning 
• Utomstående 

handledare 
• Ta upp situationer 
• Konkreta tips 
• Viktigt med ögon 

utifrån 

 Handledning   

• Is i magen 
• Ta upp problem 
• Ta upp i 

personalgrupp 
• Konfrontera 
• Ställa krav 
• Rakare och tydligare 
• Springa 
• Prata om coping 

  Eftersträvans- 
värda 
copingstrategier 

 

• Dålig dag = lättretlig 
• Utan tålamod blir 

saker värre 
• Bra mående = bra på 

jobbet 
• Okej att inte vara på 

topp 
• Dålig sömn = svårt 

att hantera saker 
• Svårt att vara peppad 
• Viktigt med balans 
• Förbereda sig 
• Förvänta sig 

  Personlig 
påverkan 

 

• Lättande 
• Styrka, positiv kraft, 

rensande  
• Inga symptom 

  Påverkan 
av coping 

 

• Använda alla 
känselspröt 

• Ta emot, sätta 

  Uppfattning om 
yrkesroll 

Soc- 
Inomers 
upp- 
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gränser 
• Professionell, inte bli 

jättearg 
• Måste vara 

professionell 
• Finnas bredvid 
• Vara förebild 
• Utvärdera dagen 

levelser 
av att 
arbeta med 
ensam- 
kommande 
flykting- 
barn 

• Yttre faktorer spelar 
roll 

• Stå ut 
• Väntan påfrestande 

 Härbergering Svårigheter med 
arbetet 

 

• Maktlöshet 
• Känner maktlöshet 
• Svårt att hjälpa med 

integration 
• Jobbigt när 

ungdomar försvinner 
• Tufft 

 Maktlöshet   

• Jobbigt med ilska 
• Frustrerande med 

ilska 
• Frustration pga. 

uppväxt 
• Värst när någon blir 

arg 
• Tycker inte om att 

bråka 
• Ungdomsbråk 
• Manipulativa 

beteenden 

 Ungdomars 
humör 

  

• Viktigt med närvaro  Närvaro   
• Missförstånd 
• Kulturella skillnader 

och språkbarriärer 
försvårar 

• Förstår inte 
varandras 
resonemang 

• Språk 

 Missförstånd   

• Många känslor 
• Påverkas mycket 
• Många känslor 
• Frustration 
• Påverkas 
• Hopplöshet 
• Maktlöshet 
• Jobbigt när någon är 

arg 
• Känna mig 

 Känslosamt Påverkan av 
arbetet 
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missförstådd 
• Blir ledsen eller arg 
• Misslyckande när 

någon är arg 
• Jobbigt att inte säga 

hejdå 
• Blir orolig 
• Det påverkar en 
• En situation som 

påverkar 
• Arg och provocerad 
• Perspektiv på 

tillvaron 
• Känner tacksamhet 
• Får mycket tillbaka 

 Tacksamhet   

• Sömnsvårigheter 
• Behöver sova 
• Intensiv 

jobbperiod=tröttare 
• Mycket jobb och 

mycket konflikter, 
mindre ork 

• Bråk, trött 

 Trötthet   

• Bra människor 
• Jättekul 
• Som en familj 
• Kul att bygga 

relationer 
• Spännande jobb 
• Känner glädje 
• Lättare och svårare 

med relationer 
• Fint att få deppa 

tillsammans 

  Uppfattning av 
arbetet 

 

• Är människa 
• MI och 

lösningsfokus 
• Stöttande strategier 
• Bekräftar och 

stannar 
• Inte ta det personligt 
• Vara enade 
• Syfte 
• Ignorera konflikt 
• Ge upp diskussion 
• Sammansvetsad 

personalgrupp 
• MI 
• Bara lyssna 
• Låta personen vara 

  Arbetsmetod  
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• Visa att man är 
människa 

• Gå två 
• Ta hjälp av varandra 
• Visa att vi är 

människor 
• Inte fly 
• Peppa innan konflikt 
• Försiktig i början 
• Trodde förberedd 
• Lärt känna sig själv 
• Erfarenhet bra 
• Rädd pga. 

misshandel 
• Förflutna spökar 
• Konflikter blåser 

över 
• Man vet vad som 

fungerar bäst 
• Har lärt mig släppa 
• Mer distanserad nu 
• Provanställning 
• Ansvar för mitt 

mående 
• Okej tankar kommer 

  Erfarenheter  

 
 

 
 


