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Sammanfattning  
I arbete med flyktingar är resiliens en viktig faktor för att bli hållbar i en extremt pressad situation i 

socialt arbete. I denna fallstudie kom vi fram till vilka faktorer inom individ- organisation- och på 

samhällsnivå, det vill säga på mikro-, meso- och makronivå, som påverkade socialarbetarens 

resiliens i arbetet med flyktingar i Grekland. Empirin bestod av semistrukturerade intervjuer med 

socialarbetare som arbetade i Grekland inom frivilliga hjälporganisationer. Syftet med vår 

kandidatuppsats är att öka kunskapen om vad som påverkar olika professioners resiliens i socialt 

arbete som befinner sig i komplexa och svåra situationer.   
Studien utgick från nationell och internationell forskning, dels om begreppet resiliens och 

resiliens i socialt arbete. Vi använde oss av ekologisk systemteori för att förklara socialarbetarens 

interaktion i de olika kontexterna som påverkade deras resiliens.  
Resultatet visade att kön, arbetslivs- och livserfarenhet, utbildning, tro, egenomsorg, gränssättning, 

självkänsla, skyddsmekanismer, attityder och egenskaper hade påverkan på socialarbetarens resiliens 

på individnivå. På organisationsnivå var det ansvarsfördelning inom organisationen, stöttning av 

kollegor på arbetsplatsen, handledning och att prata om sitt resiliens inom organisationen, som hade 

inverkan på deras resiliens. Resultatet visade även att om de arbetade som volontär eller socialarbetare 

påverkade det individen på olika sätt. På samhällsnivå visade vårt resultat att det som påverkade 

socialarbetarens resiliens var politik och attityder. Religionen i landet hade inte påverkan på 

socialarbetarens resiliens. 
Resultatet visade på flertalet påverkansfaktorer som går i linje med tidigare forskning. Socialt 

arbete är ett riskyrke och därför är behovet att medvetandegöra resiliens inom utbildning viktigt för att 

få en ökad hållbarhet inom socialt arbete.   
   

Nyckelord: Resiliens, ekologisk systemteori, socialarbetare, arbete med flyktingar  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Abstract  
Resilience is an important factor in working with refugees for becoming sustainable in an extremely 

stressed situation. In this case study, we found which factors within the societal organization and at the 

individual level that affected the social workers resilience in the work with refugees in Greece. The 

empirical study consisted of semi-structured interviews with social workers who worked in Greece 

within NGO’s. The purpose of our master’s thesis is to increase knowledge about what affects the 

social worker's resilience in complex and difficult situations.  
The study was based on national and international research, partly on the concept of resilience, and 

resilience in social work. We used ecological system theory to explain the social workers interaction in 

different contexts that affected their resilience.  
The result showed at the individual level that gender, work life and life experience, education, 

belief, self-care, boundary, self-esteem, protection mechanisms, mindset and characteristics had an 

impact on the social worker's resilience. At the organization level, it was the division of responsibility 

within the organization, supporting colleagues at the workplace, supervision and talking about their 

resilience within the organization, which had an impact on their resilience. The result also showed that 

if they worked as a volunteer or social worker, it affected the individual’s resilience in different ways.  
What influenced the social worker's resilience at the societal level was politics and attitudes. The 

religion in Greece did not affect the social worker’s resilience. 

The results showed the majority of influence factors that are in line with previous research. Social 

work is a risky profession and therefore the need to raise awareness of resilience in education is 

important in order to achieve increased sustainability in social work.  
  

Title: “Athen right now, is hell on earth”  

Resilience – an important factor in the work with refugees  

 

Keywords: Resilience, ecological system theory, social workers, refugees and social work  
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1. Inledning  
Socialt arbete är ofta svårt, komplext och ställer stora krav på socialarbetare i mötet med utsatta 

individer. Detta innebär en stor utmaning för socialarbetare, framför allt på det emotionella planet. När 

utmaningar i arbetet blir extrema kan socialarbetare lättare hantera situationer genom att ha ett 

starkare resiliens för att bibehålla god hälsa. Resiliens kan beskrivas som en motståndskraft för att 

härbärgera och skapa ett emotionellt skydd i mötet med utsatta individer. Detta skydd är viktigt att ha 

för att få en hållbar arbetssituation inom socialt arbete och i förlängningen ge den bästa hjälpen till 

klienten (Astvik & Melin, 2008).  
I Grekland är situationen både extrem och komplex för socialarbetare sedan 2015 när den stora 

flyktingströmmen började och tillströmningen av flyktingar har inte avtagit. Det blir inte heller 

rättssäkert med registrering och behandling av de asylsökande flyktingarna på grund av att de som 

hanterar asylansökningarna går på knäna av underbemanning och de anställda får inte sin lön vilket 

gör att systemet inte fungerar. Hela landet befinner sig i en extrem och komplex situation på individ- 

organisations- och samhällsnivå då Grekland samtidigt har sin ekonomiska kris. Greklands 

ekonomiska problem har lett till att möjligheterna att hjälpa flyktingarna på ett bra sätt är begränsade, 

trots EU- bidrag. De villkor som finns för mottagande av flyktingar i ett land enligt 

Europakonventionens mänskliga rättigheter kapitel 3 går för närvarande emot vad som sker i 

Grekland, enligt Alper (2019).  

Det blir även svårt för flyktingarna att försörja sig på egen hand och få den hjälp som de behöver 

genom vård och psykosocialt stöd. Situationen för flyktingarna är extremt utmanande då de bor i 

överfulla läger som inte är utrustade för en längre vistelse. Det är även brist på vatten och sanitet i de 

flesta läger kring Aten och på öarna (Röda Korset, 2018, Alper, 2019).  

Det sociala arbetet är mångfacetterat vilket gör det till ett riskyrke som handlar om både social och 

strukturell utsatthet som innefattar direkta och indirekta belastningar. Därför är det viktigt att värna 

om den egna hälsan för att inte bli sjuk av arbetet. Den sociala och strukturella utsattheten gör att 

socialarbetaren exponeras för omänskliga förhållanden som naturkatastrofer, politisk brutalitet, 

maktmissbruk, fattigdom, nöd, svält, epidemier, krig, grundläggande orättvisa och förtryck i olika 

former. Socialarbetare kan i dubbel bemärkelse bli belastade då de måste förhålla sig till regler på 

organisations- och samhällsnivå som de anser vara felaktiga. För att ha rätt förutsättningar att klara av 

sin yrkesroll behöver socialarbetaren ha kunskap om sina styrkor och svagheter (Isdal, 2017, Masson, 

2019). 
I ett vidare globalt perspektiv tog Förenta Nationerna 2015 ett grepp kring människors utsatthet och 

satte upp hållbara utvecklingsmål som ska vara uppfyllda innan 2030. I det första målet är fattigdom i 

alla dess former ett av de mål som ska vara uppnått. I det arbetet ska de fattigas resiliens byggas upp 

och deras exponering mot klimatrelaterade och extrema händelser och andra ekonomiska, sociala och 

miljömässiga chocker och katastrofer har minskats (United Nations, 2015).  
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Vi tycker därför att begreppet resiliens behöver medvetandegöras och lyftas för att visa på hur 

viktigt det är att ha ett starkt resiliens i arbetet med flyktingar.   
När vi fortsättningsvis använder begreppet resiliens menar vi individens motståndskraft och 

återhämtningsförmåga efter en stor utmaning. Vi kommer i uppsatsen skriva socialarbetare när vi 

nämner personal som arbetar med flyktingar i socialt arbete.  

  

1.1 Bakgrund kring situationen och arbetet med flyktingar i Grekland  
Grekland har under de senaste åren tvingats hantera både en ekonomisk kris och en social kris 

samtidigt som flyktingkrisen, vilket innebär en stor humanitär kris för landet. Flyktingkrisen är långt 

ifrån över i Grekland. Det är fortfarande tusentals människor som riskerar sina liv varje dag i försök att 

nå Europa. På fastlandet och de grekiska öarna beräknas nu finnas mellan 50 000–60 000 migranter 

och flyktingar. De flesta av dessa människor på flykt kommer från Syrien och har nu tappat hoppet om 

att kriget ska ta slut. De är desperata och har inget annat val än att fly sitt land. De flyktingar och 

migranter som kommer till Grekland har satt sina egna och sina familjers liv på spel i jakten efter 

flyktvägar. Men det är långt ifrån en idealisk destination för dem på grund av landets politiska och 

ekonomiska kris. De som hjälper flyktingarna är enskilda medborgare och så kallade NGOs, 

Non Governmental Organisations, som är frivilliga organisationer eftersom regeringen visar sig 

oförmögen till att hjälpa flyktingarna, menar Caritas (2019).   
Konsekvenserna för flyktingarna i Grekland har blivit än mer problematiska sedan övriga Europa 

stängt sina gränser i mars 2016. Det medför extrema utmaningar för staten, samhället och 

befolkningen i Grekland som måste hantera att flyktingarna är fast i landet. På grund av förändrade 

lagar har inte flyktingarna samma möjligheter att söka asyl längre. Detta diskriminerande ramverk 

påverkar socialarbetare som ska försöka förklara vilka kriterier som gäller för de som förlorat allt i sitt 

hemland. Att återvända till sitt hemland skulle innebära livsfara och samtidigt stöter de på stora 

svårigheter att få stanna i Europa. Flyktingarna är utsatta för strukturell och social utsatthet som 

fattigdom, krig, politisk och systematisk brutalitet, grundläggande orättvisa, korruption, 

maktmissbruk, ekonomisk utsugning, förtryck i olika former som rasism, sexism, diskriminering 

av hbtq personer. Flyktingarna har ofta en stor osäkerhet om framtiden och försöker skapa ett nytt liv 

och möjligheter att vara en del av samhället och detta möter socialarbetaren i sitt arbete dagligen 

(Röda Korset, 2018). Det finns både officiella och inofficiella läger där flyktingarna befinner sig och 

på vissa av dessa finns organisationer på plats. En del av lägren har mer eller mindre organiserat med 

mat- och klädutdelning, och där flyktingarna kan få vård, vaccinering, psykosocialt stöd, information, 

språkkurser, förskoleverksamhet och skolgång för barn, samt ger stöd i familjeåterföreningar. 

Organisationerna anser att det är viktigt att insatserna är långsiktiga och hållbara och att det leder till 

att flyktingarna får en bättre framtid (Röda Korset, 2018).  
De förhållanden som väntar på fastlandet på de överfulla lägren är ofta besvärliga och hälsovådliga 

och innebär psykiskt och fysiskt lidande. På ett av dessa läger som var byggt för drygt sexhundra 
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personer bor fler än fyra tusen personer omgivna av sopor och mänsklig avföring. Här bor personer 

som utsatts för tortyr och sexuellt våld, ensamkommande barn, gravida, äldre och människor med 

kroniska sjukdomar. Ett av fyra barn lider av självskadebeteende. Det är en maktlös och hopplös 

livssituation som leder till allvarlig psykisk ohälsa hos många av flyktingarna. De grekiska 

myndigheterna och EU erbjuder inte vård, stöd eller humana livsvillkor utan väljer att se åt andra 

hållet. De försöker avskräcka flyktingar från att ta sig till Europa. Bara sedan början av 2019 har fler 

än femtusen personer anlänt till Grekland, majoriteten kommer från Syrien, Irak, Afghanistan och 

Kongo- Kinshasa som är krigshärjade länder. Det innebär emotionellt tungt arbete för de som arbetar 

på dessa hjälporganisationer, det enda de kan göra är att försöka hjälpa flyktingarna med de få medel 

som de förfogar över. Hjälporganisationernas arbete innebär också att de kan hjälpa att få 

flyktingarnas röster hörda och be för dem om en framtid utan rädsla och osäkerhet (Läkare utan 

gränser, 2019, Caritas, 2019, UNHCR, 2019).   
Socialarbetare som möter dessa flyktingar står inför en stor utmaning på många sätt. De måste 

använda sig själva som verktyg i sitt arbete och har dessutom få medel att tillgå för att hjälpa dessa 

individer. Isdal (2017) beskriver hur yrken som innefattar möten med utsatta individer utsätts för både 

direkta och indirekta belastningar. De direkta belastningarna är bland annat klienters död, självmord 

eller självmordsförsök, gränsöverstiganden som våld, hot och kränkningar, självskador och anhörigas 

aggression. De indirekta belastningarna innefattar klienternas maktlöshet och depression, deras smärta 

och berättelser om livssituationer med trauman, våld, övergrepp och svek, även vetskapen om 

klienternas framtid, deras möjligheter och prognos. När vi besökte organisationerna som arbetar med 

flyktingar i Grekland beskriver de hur deras arbete innehåller just dessa belastningar. Det är i 

risksituationer som resiliens aktiveras och därför är det viktigt att de själva bär på ett 

starkt resiliens (Borge, 2011).   
Mytum, Heiman och Gawick (2004) beskriver att för att bibehålla resiliens krävs det att inte 

blir compassion fatigue som kan översättas som medkänsla-trötthet. Compassion fatigue innebär att vi 

tappar vår empati och medkänsla på grund av återupprepad emotionell belastning under en alltför lång 

tid. Det handlar inte om hur stark en person är eller hur personen hanterar vissa ärenden. Arbete med 

utsatta människor innebär en risk för att bli compassion fatigue. Denna medkänsla-trötthet sker oftast 

successivt och tilltagande och kan ses som ett slitage i individens förmåga att känna med, engagera sig 

i och bry sig om sina klienter. Således kan compassion fatigue ses som priset för att man bryr sig. Vi 

kan bli compassion fatigue om vår önskan att bry oss om och hjälpa utsatta människor hindras och när 

vi inte längre får möjlighet att ge de insatser vi önskar eller inte får den tid vi behöver med 

klienterna (ibid).  
Persson (1995) menar att arbete som innefattar möten av andras utsatthet kräver en stor säkerhet i 

den egna identiteten eftersom de har ett självutgivande arbete och riskerar att lägga på sig skuld för de 

tillkortakommanden och upplevelser av nederlag som arbetet kan innehålla. Han menar vidare att 
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denna typ av arbeten innebär en stor risk för att bli utbränd genom att en självutgivande person kan 

vara bättre på att prioritera andras behov före sina egna.   

 

1.2 Problemformulering   
Socialarbetare som arbetar med flyktingar inom hjälporganisationer i Grekland utsätts för tuffa, 

extrema och komplexa situationer, vilket gör att de påverkas på ett emotionellt plan. För att klara av 

det sociala arbetet är ett starkt resiliens en förutsättning för att bibehålla sin hälsa och bli hållbar i sitt 

arbete med utsatta individer.  
Resiliens behöver därför lyftas, bearbetas och stärkas både förebyggande och kontinuerligt i arbete 

med flyktingar för att inte bli utmattad eller compassion fatigue. Andra konsekvenser av ett lågt 

resiliens kan innebära långtidssjukskrivning eller att inte klara av att arbeta med socialt arbete över 

huvud taget.  
Eftersom socialarbetaren befinner sig på både individ- organisations- och samhällsnivå behöver 

ansvaret för individens resiliens ligga på alla dessa nivåer. Individen har ansvar att bygga upp och 

stärka sitt resiliens men stödet behöver finnas i organisation där personen arbetar. Individen påverkas 

även av samhället genom politiska beslut, vilket innebär ytterligare påfrestningar och utmaningar för 

individens resiliens.  

 

1.3 Syfte    
Syftet med vår kandidatuppsats är att öka kunskapen om vad som påverkar socialarbetarens resiliens i 

en extremt pressad situation.   

   

1.4 Forskningsfråga  
Vilka faktorer på individ-, organisations- och samhällsnivå påverkar socialarbetarens resiliens i socialt 

arbete med flyktingar i Grekland?  
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2 Tidigare forskning  
Den forskning vi tagit del av visar på många likheter kring det vi kommit fram till i vårt resultat att det 

finns påverkansfaktor som kan stärka ens resiliens. Vi har inte sett motsättningar kring vikten av att 

prata om resiliens som begrepp. Snarare pekar all den forskning vi tittat på att det är viktigt att bära på 

ett starkt resiliens i arbetet med utsatta individer.  
I den litteratursökning vi gjort har vi inte sett kopplingen mellan resiliens och den ekologiska 

systemteorin på det sätt som vi gjort i vår studie, där vi förklarar vilka faktorer inom mikro-, meso- 

och makronivå som påverkar individens resiliens. I sökning efter resiliens i nationell forskning fann vi 

inte alls i den omfattning som i den internationella forskningen. Även om vi i Europa och Sverige 

pratar om resiliens använder vi inte det begreppet i samma omfattning, utan andra ord som motsvarar 

resiliens som återhämtning, motståndskraft och förmåga att härbärgeras.  

 

2.1 Resiliens på mikro-, meso- och makronivå  
Inom dagens psykologi är resiliens ett av de viktigaste ämnena och förståelsen för vad resiliens är, är 

en viktig utgångspunkt för att kunna skapa åtgärder inom problemutveckling och för att kunna 

förebygga oönskade konsekvenser i en riskfylld tillvaro. Resiliens kan inte ses som ett 

personlighetsdrag som vi har eller inte, alla kan bygga upp ett slags grundresiliens som involverar 

tankar, beteenden och handlingar som ger oss motståndskraft och återhämtningsförmåga efter en stor 

utmaning. Resiliens är något som alla kan utveckla och stärka, men individens resiliens kan också 

raseras. De färdigheter som ofta associeras till resiliens är individens förmåga att hantera olika typer 

av stress och förmågan att återhämta sig efter motgångar och påfrestningar i livet (Borge, 2011).  

Människor visar vanligtvis på att de har resiliens och forskning visar på att resiliensen är vanlig, 

inte extraordinär (Amercian Psychological Association, 2019). Ett exempel är de drabbade i 

terrorattackerna den 11 september 2001 där många amerikaner visade på ansträngningar att 

återuppbygga sina liv.  
Människor går igenom kriser i livet och kan även uppleva trauman som påverkar individen starkt. 

Att ha ett starkt resiliens skyddar inte mot trauman eller kriser men underlättar att återhämta sig efter 

en sådan händelse. Att stärka sitt resiliens är en pågående process genom hela livet som sker både 

omedvetet och medvetet. Resiliens kan också förklaras som individens process i att anpassa sig väl i 

mötet med motgångar. Exempel på motgångar kan vara trauman, tragedier, hot eller andra betydande 

stresskällor som till exempel allvarliga hälsoproblem, familje- och relationsproblem, eller arbetsplats- 

och ekonomiska stressfaktorer. Det kan förklaras som att individen “studsar tillbaka” efter en 

motgång, men det innebär inte att en individ inte upplever svårigheter eller nöd. Resiliens kan således 

ses som individens goda psykosociala funktion under onormala förhållanden (Herrman et al, 2011). 
Det finns skattningsinstrument som mäter resiliens och där resultatet visar att individer som fått ett 

högt resultat, ett starkt resiliens, visar sig ha en förmåga att återhämta sig snabbare efter ett påslag av 
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negativa emotionella påfrestningar. Den snabba återhämtningen förklaras av att individen med ett 

starkt resiliens reglerar med hjälp av positiva emotioner och med hjälp av strategier och tidigare 

erfarenheter. Förmåga till att uppleva positiva emotioner hjälper individen att återhämta sig snabbare 

efter negativa emotioner och stressfulla omständigheter (Connor & Davidson, 2003).   
Resiliens kan delas in i tre olika kategorier, inom individen, inom familjen och inom samhället och 

ses på mikro-, meso- och makronivå, på så sätt kan begreppet resiliens bli begripligt i praktiken. På 

mikronivå behöver individen skyddsfaktorer för att kunna återhämta sig på bästa sätt och ha en god 

kognitiv förmåga. En god kognitiv förmåga innebär att kunna ta in information, bearbeta 

informationen och ha en god förmåga att lösa problem. En social förmåga anses också vara en viktig 

resurs som leder till god anpassningsförmåga och innefattar strategier som individen använder sig av i 

nya risksituationer. Fler skyddsfaktorer är en positiv självuppfattning och tillit till sin egen förmåga, 

en känsla av mening i livet och positiv framtidstro samt förmåga till känsloreglering och att ha humor. 

På mesonivå, inom familjen och sociala relationer är skyddsfaktorerna en trygg anknytning och tillit 

till andra människor samt en utvecklad empatisk förmåga, viktiga faktorer för att bygga upp och 

bevara sitt resiliens. Även känsla av sammanhang och förmåga att se händelser i ett större perspektiv 

är viktiga skyddsfaktorer för att stärka sitt resiliens. Inom samhället, på makronivå kan resiliens 

beskrivas som förmåga till återhämtning efter till exempel en naturkatastrof eller politiska oroligheter 

(Herrman et al, 2011).  
Resiliens kan också ses som en kapacitet att hantera förändringar och fortsatt utveckling inom 

ett system som till exempel en skog, en stad eller ett lands ekonomi. Vilket också handlar om 

systemets resiliens och anpassningsförmåga och förmågan att vända efter en störning eller chock inom 

systemet, som till exempel vid klimatförändringar eller en finanskris. Anpassningsförmågan kan då 

ses som systemets kapacitet till förändring och innovativt tänkande. Resilienstänkande omfattar 

insikten att vi människor är starkt kopplade till den natur vi lever i och bör uppfattas som ett 

sammankopplat social ekologiskt system. Resilienstänkande handlar såvida inte bara om vad som 

händer inom individen utan förklarar också ett systems förmåga att hantera påfrestningar som orsakats 

av klimatförändringar, eller som i Grekland, en ekonomisk kris till exempel. Även globalt 

handlar resiliens om att hitta sätt att hantera oväntade händelser och kriser eftersom människan och 

ekosystemet har ett ömsesidigt beroendeförhållande (Moberg & Hauge Simonsen, 2015). 
Således måste resiliens bedömas i förhållande till det sammanhang som risken uppträder i. Risk är 

förutsättningen för resiliens och sker inom individen, familjen och samhället och kan vara mer eller 

mindre allvarliga. De riskfaktorer som är kroniska och de som uppträder samtidigt, det vill säga flera 

riskfaktorer under samma period ses som allvarliga och större utmaning för individen, familjen eller 

samhället. Resilient beteende hos individen vid katastrofer ger oss viktig kunskap om vår normala 

funktion under onormala förhållanden och är viktig eftersom det ger oss viktig kunskap till de 

människor som bedriver hjälparbete under riskabla förhållanden (Herrman et al, 2011).   
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2.2 Resiliens i socialt arbete  
Internationell forskning visar på att det är viktigt att utveckla resiliens i socialt arbete och 

begreppet resiliens har under de senaste decennierna fått uppmärksamhet när det gäller att hantera 

olika trauman. För att utveckla och ha ett starkt resiliens i traumatiska miljöer konstaterar Masson 

(2019) i en sydafrikansk studie att en viktig faktor var personliga egenskaper. Vissa av de 

socialarbetare som deltog i studien hade en bredare förståelse för hur resiliens inkluderar kulturella 

och samhälleliga influenser som i sin tur stärkte socialarbetarens resiliens. För att stärka och hantera 

sitt resiliens behöver socialarbetaren ha egenomsorg men även organisationer har ett ansvar att hjälpa 

till att förbättra effekterna av trauman.  
Masson (2019) menar att sekundär traumatisk stress kan resultera i att socialarbetaren inte bemöter 

den utsatta på ett bra sätt genom att stressen kan påverka dem både på ett personligt och professionellt 

plan. De negativa konsekvenserna kan leda till att socialarbetaren får en förändrad syn på 

mänskligheten men även den egna meningen med livet. Socialarbetare behöver vara medvetna om sina 

styrkor och svagheter för att vara effektiva i sin arbetsroll. Studien visade på att resiliens utvecklades 

över tid och genom livserfarenhet vilket innebar att åldern hade betydelse för att socialarbetaren hade 

ett starkare resiliens. Således behöver tonvikten läggas på att hjälpa yngre socialarbetare genom att 

erfarna kollegor blir mentorer. De är mer potentiellt motståndskraftiga och har större möjligheter att 

vägleda de yngre genom deras erfarenhet (Masson 2019).  
För att fungera på en professionell nivå är det viktigt att socialarbetaren ägnar sig åt egenomsorg, 

men att ta hand om sig själv kan göra att socialarbetaren känner sig självisk för att personen bör bry 

sig om den utsatta i första hand. Det är dock en nödvändighet att ta hand om sig själv för att kunna 

bemöta klienten och även självkänslan har betydelse och att den är under utveckling. Men det finns 

betydande skillnader hur en individ visar sitt resiliens och den formuleras från specifika influenser 

som personliga egenskaper, externt stöd och varaktigheten av sådant stöd. De som har ett 

starkt resiliens bär på personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, förmågan att kunna lösa 

problem och utveckling av sin självkänsla. Det visade sig att när dessa personer interagerar med 

externt stöd under lång tid, förstärktes deras resiliens. En variabel inom dessa faktorer god 

samarbetsförmåga, förmågan att kunna lösa problem och självkänsla ändras kan samspelet dem 

emellan leda till en förändring. Detta kan leda till en större sårbarhet om inte individen anpassar sig till 

dessa eventuella motgångar (Masson, 2019, Clark & Clark, 2003).  
De las Olas Palma och Hombrados-Mendieta (2014) menar också att personlighetsdrag är en 

bidragande faktor på hur socialarbetares resiliens stärks. Studien bekräftar att ens personlighet som att 

kunna förutse nästa steg och ha inflytande i sitt arbete bidrog till att resiliens utvecklade en större 

öppenhet och vänlighet. Det visade sig också, för att klara av motgångar bättre hjälpte vissa 

egenskaper som humor, anpassningsbarhet, en god självkänsla, självdisciplin och självkontroll, samt 

att kunna planera och lösa problem samt ha ett kritiskt tänkande. Studien inkluderade både studenter 

och socialarbetare men där majoriteten var professionella socialarbetare. Utbildning på universitet gav 
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studenten förutsättningar till att bli mer ansvarsfull, öppen och inte lika fokuserad på sig själv. Det 

fanns även en positiv koppling mellan arbetserfarenhet i socialt arbete över tid och acceptans av egna 

motgångar och på arbetsplatsen, vilket visar att resiliens ökar med erfarenhet. Ett annat viktigt 

inflytande i utvecklingen av individens resiliens är andlighet.   
Även Kinman och Grant (2010) menar att om studenter får möjlighet att utveckla känslomässiga 

och sociala förmågor kommer det i framtiden skydda mot utbrändhet och det ger ett starkare resiliens. 

Studien visade på att nyutbildade inte stannar så länge inom yrket och därför är det viktigt att 

socialarbetare har en social kompetens, en reflekterande förmåga, kunna värdera och uttrycka känslor 

så rätt förutsättningar ges för att klara av sitt arbete. Men stress på arbetet kan ge allvarliga 

konsekvenser för en socialarbetares hälsa. Resiliens anses dock inte bara vara en resurs för en individ 

med traumatiska händelser utan det kan även vara en faktor som anses ha en positiv verkan att hantera 

miljöproblem och krav i utmanande arbetsmiljöer. En rad av faktorer som värdesätter hur arbetsmiljön 

hjälper socialarbetaren att hantera sitt resiliens är att ha tydliga gränser kring vilka arbetskrav som 

finns och strukturella arbetsrutiner. Arbetsgivaren behöver även ge stöd, ha god förmåga att 

kommunicera och förstärka socialarbetarens styrkor och begränsningar. Men för att ha rätt 

förutsättningar att klara av de livsstressorer som uppstår behöver en socialarbetare ha ett 

grundresiliens.  
Kinman och Grant (2016) pekar även på för att främja sitt resiliens behövs medkänsla och ett 

psykologiskt skydd för att må bra. Trots att medkänsla är en viktig aspekt i mötet med den utsatta 

individen finns det risk för att bli utmattad och cynisk, speciellt för de som arbetar med trauma. Därför 

är det viktigt att utveckla en egen medkänsla för att må bra, för det är lätt att kompromissa bort det i 

det sociala arbetet.   
För att se vilken roll resiliens har för socialarbetare att klara av sina arbetsuppgifter inom 

ekonomiska, politiska och sociala sammanhang gjordes en undersökning bland 162 socialarbetare i 

Irland som arbetar med barnutredningar. Resultatet visade bland annat på ju högre resiliens personen 

hade desto lägre emotionell utmattning fanns det, vilket resulterade i en högre personlig prestation. 

Studien tittade speciellt på hur kontextuella problem behandlades utifrån hur organisatoriska faktorer 

påverkade socialarbetaren. Ålder och kön var faktorer som gav en ökad förståelse för hur 

socialarbetare kunde få stöd i att upprätthålla sitt resiliens. Undersökningen visade på en liten men 

betydande varians på att kvinnor och äldre socialarbetare hade högre resiliens (McFadden, Mallet, 

Campbell & Taylor, 2019).   
Grekland är ett land med flera utmaningar som ekonomisk kris och den stora flyktingströmmen 

som fortfarande pågår. Hanefeld et al (2018) visar hur viktig resiliens är när ett helt samhälle drabbas 

av chock, som vid utbrottet av Ebola, finanskrisen i Europa från 2008 och framåt, och flykting- och 

migrationskrisen i Europa, som nu pågår i Grekland. Reaktionen på chocken behöver innebära 

åtgärder för att anpassa sig till dessa förhållanden och vidta de åtgärder som krävs för att studsa 

tillbaka, därav kopplas resiliens in. De utgår från tre dimensioner, där det först behövs kunskap och 
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information för att kunna fatta de beslut som behövs. Den andra dimensionen är att mobilisera resurser 

för att finansiera ett svar på problemet och till sist vem som ska planera och genomföra det. Om svaren 

blir framgångsrika beror på vilka åtgärder som behöver tas. Staten är en grundläggande funktion som 

formar de svar på hur det upplevs på individ- och samhällsnivå. Hälso- och sjukvården är en 

bidragande faktor hur integrationen bidrar till att resiliens blir framgångsrik. Denna pragmatiska 

politik syftar till att öka hälsosystemets resiliens.  
Även nationell forskning visar på vikten av hanterandet av resiliens när ett land drabbas av kriser 

eller traumatiska händelser på flera nivåer, individuellt, lokalt, regionalt och nationellt. När ett 

samhälle drabbas av en kritisk situation behöver det hanteras både före, under och efter det som har 

hänt. Ett samhälle kan oftast inte förutse eller förebygga en katastrof och det gör det mer komplext att 

samhällen förändras (Hassel, 2016).    
Indikatorer för resiliens har gått från att inte enbart vara ett individfokus till att innefatta familje- 

och samhällsaspekter och där vikten av att se mer på behovet av faktorer som ömsesidigt stöd, religion 

och samhällsengagemang. En annan viktig komponent var kulturidentitet, speciellt i kulturer i 

minoritet och från kulturer där de är förtryckta. För att stärka sitt resiliens finns det behov av att hitta 

de styrkor som finns i den egna kulturen. Men även inom politiken behövs ett tillvägagångssätt för att 

förbättra individens resiliens för att kunna ge adekvat hjälp till människor i samhället. När 

socialarbetare utsätts för exponering av indirekta trauman genom sina klienter finns det risk för att det 

påverkar alla delar av en socialarbetares liv. Därför är det viktigt hur socialarbetaren hanterar stress 

och trauman, genom vilka metoder som används kan antingen resiliens förvärras eller förbättras. 

Studien visade också på att det inte var några större skillnader mellan män och kvinnors resiliens 

(Carlton et al, 2006, Moss, 2010).  
Van Breda (2011) återger från Ungars bok ”The Social Ecology of Resilience” att resiliens handlar 

om en människas överföring mellan människan och dennes sociala miljöer mer än personliga 

processer eller förmågor. Det Ungar utgår från är att individen själv ska kunna identifiera och rusta sig 

för resurser i den miljö den befinner sig i. Masson (2019) menar att för att förstå hur resiliens verkar i 

ett kulturellt och kontextbundet sammanhang behöver begreppet beskrivas och förstås. För att få svar 

på vilka faktorer som kan påverka hur socialarbetare hanterar sitt resiliens i traumatiska utmaningar de 

ställs inför i samhälle, arbetsmiljö och hos de själva gjordes en studie på 128 socialarbetare, men för 

att förstå begreppet ytterligare gjordes intervjuer med 30 socialarbetare. Den största delen av 

intervjupersonerna kunde identifiera vad som påverkade dem i deras resiliens, medan andra inte kände 

till begreppet. Men det fanns även en skillnad i hur lätt de kunde urskilja vad som påverkade dem i 

deras olika kontexter.    
Van Breda (2011) menar vidare att om belastningen med olika livsstressorer och situationer som är 

traumatiska och om individen inte bearbetar det kan deras resiliens minska om det bara fortgår och blir 

för mycket till slut. Detta möjliggör att socialarbetare är mer mottagliga för sekundär traumatisering 

om de är överarbetade. Om socialarbetare hade metoder att bli reflexiva och öka sin självmedvetenhet 
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skulle även kvaliteten för klienten öka men för socialarbetaren skulle risken minska att inte drabbas av 

sekundär traumatisering och vara mer tillfreds på sin arbetsplats. Rees, Breeen, Cusak och Hegney 

(2015) är inne på samma spår att hög arbetsbelastning på arbetsplatsen kan leda till flera negativa 

resultat på individnivå om de inte har stark resiliens. När socialarbetare är utsatta för stress är de mer 

mottagliga för att hamna i depression, sekundär traumatisk stress och utbrändhet. Rees et al. (2015) ser 

ett samband mellan dessa faktorer att bli utbränd genom att inte kunna hantera sitt resiliens och menar 

att utifrån en teoretisk modell skapa förutsättningar till att förbättra individens resiliens på 

arbetsplatsen.   
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3 Teori  
3.1 Ekologisk systemteori  
För att förstå resiliens i ett kulturellt och i ett kontextuellt sammanhang belyses hela människans 

system i ekologisk systemteori genom interaktionen mellan människor i sin miljö och vilken inverkan 

den har på individen. Siporin (1980) ansåg att den ekologiska modellen är tillämpningsbar på flera 

områden utifrån dess karaktär på individnivå, familj och vänner, arbetsorganisation, samhälle och 

välfärdssystem. I vår studie har vi valt att utgå från socialarbetarens olika kontexter på mikro-, meso-

och makronivå för att se hur det påverkar deras resiliens i arbetet med flyktingar. När vi utgår från de 

olika nivåerna, individ (mikro), organisation (meso) och samhälle (makro) är det från Gitterman och 

Germains (2008) livsmodell i det ekologiska perspektivet.   
 Ursprunget för ekologisk teori handlar om samspel av organismer och deras miljö och på samma 

sätt menar Gitterman och Germain (2008) att socialt arbete byggs på individer, familjer, grupper och 

samhällen som interagerar med sina miljöer och formas av dem. Individen påverkas av den fysiska 

miljön som inkluderar både strukturer och byggnader som är konstruerade av människan. Den sociala 

miljön innehåller samspel med familj, sociala nätverk och nätverk inom samhället. Sociala miljöer kan 

vara kollegor eller engagemang i någon organisation i samhället, eller genom samhällsstrukturer som 

politik, juridik och ekonomi.   
Det ekologiska perspektivet i socialt arbete går ut på att ta hänsyn till en individ och miljön kring 

individen. I den kulturella aspekten av miljön handlar det om vad som formar individens åsikter, 

perspektiv och vilka förväntningar som individen har genom värderingar, normer, övertygelser och 

språk. Gitterman och Germain (2008) menar att de olika delarna utvecklas över tid med tanke på 

historiens och kulturens influenser och de ser stora förändringar i det socioekonomiska och politiska 

landskapet där effekterna av nutida samhällstrender, inklusive global ekonomi, invandring, 

kulturförändringar och den teknologiska revolutionen som påverkar.  
För att individen ska fungera behöver den ha förmågor och kompetenser men även ha tillgång till 

nödvändiga sociala resurser (Siporin, 1980). Passform och anpassning mellan individer och deras 

sociala omgivning är viktiga genom livet och anpassningen behöver vara positiv i en persons miljö för 

att hitta den personliga styrkan med resurser och att kunna utvecklas och vara nöjd. Men om inte 

miljön är positiv och ger rätt förutsättningar för att klara av de utmaningar som kommer, leder det till 

stress och en dålig adaptiv passform. Gitterman och Germains (2008) livsmodell utgår från att 

förbättra passformen mellan människor och deras miljöer för att lindra problem, de så 

kallade livsstressorerna, som påverkar negativt i ett system.   
När det gäller resiliens så utgår det från ens innersta kärna men påverkas av var i samhället 

socialarbetaren finns och i vilken kontext personen är verksam. Gitterman och Germain (2008) 

fördjupar det ekologiska perspektivet i socialt arbete genom att vidareutveckla den grundläggande 

förutsättningen i socialt arbete, var den är belägen och att den skiljer sig från andra yrken.   
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Det ekologiska perspektivet ger individen förutsättningar att kunna gå genom livet med bra och 

positiva anpassningar. Men när livsstressorer uppstår under livsloppet som traumatiska livshändelser, 

miljöpåverkan, där brist på pengar och sociala bestämmelser kan påverka, behöver individen hjälp. 

Livsmodellen belyser vad som kan störa individens egna livsförlopp. När olika stressorer stör 

sambandet mellan individen och dess omgivning kan det resultera i att individen har svårt att hantera 

det utifrån den miljö den befinner sig i. Samtidigt behöver samhällen, organisationer och politiker 

inse, ta mer hänsyn till och vara mer mottagliga för individens med- och motgångar i livet (Gitterman 

& Germain, 2008).   
De två faser som berör livsstressorerna är att bedöma hur allvarligt problemet är och hur individen 

kan hantera problemet med de resurser som finns. För att avgöra hur allvarligt problemet är försöker 

individen ändra på sig själv eller sin omgivning där den befinner sig. En annan väg är att använda sig 

av de resurser individen har. De egna resurserna som individen utgår från är förmågan att skapa 

relationer, tron på sig själv att kunna klara av situationen och att ha kompetens att klara av sin 

situation. Att ha en självuppfattning och självkänsla är resurser som är viktiga för att kunna klara av 

sina stressorer, men även uppleva att ha kontroll över sitt liv och genom det ta ansvar för de 

handlingar individen gör i livet (Payne, 2008). För att åstadkomma detta styrs det av vilka 

förutsättningar individen har från sin miljö.   
Gitterman och Germain (2008) menar att både sociala faktorer och psykologiska funktioner i 

människans liv skapar balans i det sociala arbetets målsättningar. Teater (2010) för resonemanget 

vidare i livsmodellen med att det finns behov hos personen och det behöver stärkas i dess miljö. När 

individen varit med om motgångar och traumatiska upplevelser kan personen behöva gå i terapi för att 

ta itu med de traumatiska upplevelserna.   
I vår uppsats tittar vi på hur socialarbetaren påverkas och hanterar sitt resiliens i sin närmiljö, i 

organisationen personen arbetar i och samhällets underliggande beslut och influenser. De 

påverkansfaktorer vi kommer att se i våra resultat kring socialarbetarens arbete med flyktingar i 

Grekland tror vi kan förklaras utifrån det ekologiska perspektivet.  
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4 Metod  
Vi valde att skriva om resiliens utifrån vårt intresse och att det är viktigt att belysa nödvändigheten att 

vara hållbar i socialt arbete som är komplext, svårt och ett riskyrke. Vår hypotes är att 

socialarbetarens resiliens påverkas av det sammanhang där den befinner sig på mikro- meso- och 

makronivå i Grekland. Vi har valt att studera resiliens utifrån den ekologiska systemteorin och vi tror 

att individens resiliens påverkas av faktorer på individ- organisations- och samhällsnivå. Därför valde 

vi att göra en fallstudie som används för att belysa funktioner som är specifika i ett visst fall. 

Undersökningen kan göras i förklarande syfte, det vill säga genom en hypotessökning, då forskaren 

fokuserar på vissa påverkande faktorer eller i bekräftande syfte genom en hypotesprövning när 

forskaren fokuserar på ett visst orsaks- eller sambandsförhållande (Seawright & Gerring, 2008).  
I vår fallstudie, som är en hypotesprövning, har vi undersökt vilka orsaker och samband som 

föreligger inom individen, organisationen och samhället, som påverkar socialarbetarens resiliens i 

arbetet med flyktingar i Grekland. Vi har gjort en fallstudie av ett extremfall, valet av metod motiveras 

på grund av den aktuella situationen med flyktingar i Grekland och hur det påverkar 

socialarbetarnas resiliens på individ-, organisations- och samhällsnivå. Valet av en extrem fallstudie 

som metod sker på grund av dess extrema värde eller beroende av forskarens intresse. Denna metod 

kan förklaras som en observation av något som är ovanligt och värdefullt. Seawright och Gerring 

(2008) beskriver att en fallstudies egenskaper kan vara typiska, mångsidiga, extrema, avvikande, 

inflytelserika, mest likartade och mest annorlunda.  

Den extrema fallmetoden är en undersökningsmetod, ett sätt att undersöka möjliga orsaker på ett 

öppet sätt (Seawright & Gerring (2008). Det fenomen vi valt att undersöka, socialarbetarens resiliens i 

arbetet med flyktingar och vad som påverkar på de olika nivåerna inom individ-, organisationen och 

på samhällsnivå. Resiliens är självklart viktigt även hos socialarbetare i Sverige men vårt land har inte 

samma utmaningar och vi befinner oss inte i samma extrema situation som socialarbetare i 

Grekland därför utfördes vår studie i Aten.   
Vår valda teori, ekologisk systemteori, utgår från individen och dess samspel med sin omgivning 

på mikro-, meso- och makronivå. Det gav oss teman att ställa frågor kring så därav har vår studie en 

deduktiv ansats i syfte att ta reda på vad inom individen, organisationen och samhället som påverkar 

socialarbetarnas resiliens i arbetet med flyktingar. Vi utgår från socialarbetarens kunskap om sin egen 

upplevelse kring hållbarhet i socialt arbete med flyktingar och vad som påverkar 

individens resiliens på de olika nivåerna.   
För att samla denna empiri utfördes semistrukturerade kvalitativa intervjuer med socialarbetare 

inom olika organisationer som arbetar med flyktingar i Grekland. Vi genomförde en så kallad 

respondentintervju som ger svar om människans livsvärld och det sammanhang individen befinner sig 

i. Detta tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer är en metod som används när forskaren har 

valt specifika teman som ska beröras i intervjun. Vi valde denna metod för att få intervjupersonens 
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egen berättelse och uppfattning och det ger personen stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. I 

processen kring intervjuerna finns en flexibilitet och fokus på det som intervjupersonen upplever vara 

viktigt utifrån det sammanhang som den befinner sig i (Bryman, 2018).  
De organisationer vi besökte arbetar med flyktingar på olika sätt men respondenterna har haft olika 

arbetsroller och ansvarsområden. I vår intervjuguide delade vi in frågorna i tre olika teman på mikro-, 

meso- och makronivå, och ställde frågor kring hur socialarbetarens resiliens påverkades av samhället, 

organisationen samt inom individen. Vi strävade efter att ha så öppna frågor som möjligt för att 

respondenterna inte skulle påverkas av vår förförståelse.   
Vår förförståelse var att den kontext, landet Grekland, som socialarbetaren befinner sig i och den 

organisation de arbetar i påverkar deras resiliens men vi visste inte på vilket sätt. Därför ville vi 

undersöka på vilket sätt samhället och organisationen påverkar deras resiliens samt vilka faktorer inom 

individen som påverkar och på vilket sätt.   
Vi är två författare och båda har medverkat lika mycket vid samtliga intervjuer. Vi har intervjuat 

tio personer och vid två av intervjutillfällena intervjuades flera samtidigt, vid ett av tillfällena deltog 

tre stycken och det andra tillfället två stycken. Vid båda intervjuerna var samtliga respondenter lika 

delaktiga och svarade på samma frågor. Men vid ett intervjutillfälle fick vi tekniska problem som 

gjorde att intervjun inte blev inspelad. Komplettering till resultatet från dessa intervjuer gjordes utifrån 

minnesanteckningar i efterhand och några citat finns därför inte från dessa två personer.    
 Vi transkriberade fem intervjuer var och därefter letade vi efter återkommande teman som 

tydliggjorde likheter och skillnader i respondenternas berättelser. Dessa teman analyserades i vårt 

resultat genom att vi skrev ut alla transkriberingar och klippte ut de återkommande teman som vi 

därefter har analyserat.   
   

4.1 Urval  
Vi samlade vårt material genom ett delvis slumpmässigt kvoturval som används i syfte att ge ett 

stickprov som avspeglar en befolkning (Bryman, 2018). Våra respondenter är delvis slumpmässigt 

utvalda, vi önskade intervjua socialarbetare verksamma i organisationer som arbetar med flyktingar i 

Grekland och vi skickade mejl till sammanlagt arton organisationer. Sju organisationer tackade ja till 

att bli intervjuade. Vi önskade främst att få intervjua socialarbetare inom respektive organisation men 

vi kunde inte styra vilka respondenter i respektive organisation som vi fick möjlighet att intervjua, 

dessa blev vi tilldelade av organisationen. Sammanlagt fick vi tio intervjupersoner, sju kvinnor och tre 

män. Samtliga personer som vi intervjuade arbetade inom organisationer som hjälper flyktingar i 

Grekland men tre av respondenterna var utbildade jurister och hjälpte individer med deras 

rättigheter. De hade även andra arbetsuppgifter som ingår i socialt arbete med flyktingar som att hjälpa 

dem med bostad till exempel. Ytterligare en av våra respondenter är inte utbildad socialarbetare utan 

har bland annat utbildning inom sjuk- och kriminalvård. Samtliga av våra respondenter arbetar med 

socialt arbete och därför kallar vi de för socialarbetare som samlingsnamn i uppsatsen. Två av våra 
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respondenter hade rollen som gruppledare. Eftersom våra respondenter har olika typer av bakgrunder 

och olika roller inom organisationen har de bidragit med olika typer av svar. En av våra respondenter 

kommer från Sverige men arbetar periodvis i en organisation i Grekland som hjälper flyktingar.   
Alla organisationer, utom en som vi intervjuade, besökte vi på deras huvudkontor i Aten, en 

intervju gjordes i personens hemkommun i Sverige. Därav är vår geografiska spridning inte stor men 

majoriteten av organisationerna är aktiva i hela Grekland inklusive öar där många flyktingar befinner 

sig.   

   

4.2 Forskningsetiska överväganden  
Vid kontakt med organisationerna informerade vi om våra forskningsetiska överväganden och beskrev 

vårt syfte med studien och vilka frågeställningar vi hade. Inför intervjuerna gjorde vi forskningsetiska 

överväganden som bland annat bestod av att respondenterna fick ge sitt samtycke till att delta i 

intervjun. De fick även godkänna att samtalen spelades in och att de kunde avbryta intervjun om de 

önskade eller avböja att svara på en specifik fråga utan efterföljande konsekvenser. Informationen 

gavs i ett samtyckesbrev där de fick information om att deras medverkan anonymiseras i både 

resultatet och i vår analys. Det material som vi redovisar har avidentifierats efter konfidentialitets-

kravet så att de citat eller annan information som vi använder i vår färdiga studie inte kan identifieras 

eller härledas till en specifik intervjuperson. Materialet från intervjuerna förstördes efter att 

examinatorn godkänt studien och respondenterna fick också information om att det endast kommer 

användas till denna befintliga studie. Allt enligt gällande lagstiftning kring hantering av 

personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2011, Lag (2003:460)).  
Här är det viktigt menar Forsman (1997) att inte lova intervjupersonen för mycket så att det etiska 

inte uppfylls genom att till exempelvis någon av våra respondenter som läser vår uppsats skulle kunna 

identifiera en person från ett citat från en organisation som de känner till.  
Ytterligare en etisk dimension som vi behövde beakta i vår forskning utöver de formella kraven är 

hur vi som priviligierade forskare kom till dessa organisationer för att intervjua dessa personer och att 

de gav av sin värdefulla tid trots stressfyllda situationer. En av våra respondenter blev väldigt 

känslomässigt påverkad under vår intervju när vi frågade om egenomsorg då det i detta fall var väldigt 

bristfällig. Vid det tillfället stängde vi av inspelningen och upprepade att personen kunde avsluta 

intervjun när som helst eller avböja att svara på en viss fråga utan konsekvenser. Respondenten bad 

om att få en paus på några minuter och önskade därefter att vi slog på inspelningen igen och fortsatte 

intervjun. Vi upplevde att samtliga respondenter var tacksamma för att vi lyssnade till deras berättelser 

och utmaningar i deras yrke. De bekräftade också vikten av att vi lyfte och pratade om deras resiliens.  
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4.3 Kritisk metoddiskussion  
Vi valde att använda fallstudier som metod och vår datainsamling gjordes genom semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Ett problem som kan uppstå vid valet att studera ett extremfall är om resultatet 

behandlas som om det var representativt för alla socialarbetare som arbetar med flyktingar i övriga 

länder (Seawright & Gerring, 2008). För att ge en representativ bild av en befolkning rekommenderas 

att metoden används i ett större urval av en population. Vi bedömde dock att vårt urval av 

socialarbetare som arbetar med flyktingar i Grekland som befinner sig i en extrem situation med 

ekonomisk kris blev representativt. Vi intervjuade majoriteten av de som arbetar med flyktingar i Aten 

förutom en som just nu bor i Sverige men är verksam i Grekland. För att få ett större urval av 

socialarbetare hade en kvantitativ metod kunnat vara ett alternativ för att få större spridning av urvalet. 

Vid just fallstudier går det att kombinera detta, men utifrån vårt syfte och forskningsfråga ville vi ha 

intervjupersonernas berättelse för att se och höra hur de reagerade på våra frågor och resonera kring 

svaren. Det den kvantitativa metoden kan göra är att generalisera resultatet i ett bredare geografiskt 

perspektiv kring en befolkning. Så vårt resultat blir inte generaliserbart till alla som arbetar med 

flyktingar och på grund av detta kan validiteten anses som relativ låg (Bryman, 2018). För att få ett 

resultat som var mer generaliserande och med större spridning geografiskt hade enkäter varit en metod 

som varit effektiv, men eftersom vi ville ha socialarbetarnas personliga berättelse var kvalitativa 

metoden det bästa valet för oss.  
Många av frågorna kring individens resiliens var väldigt personliga och flera av våra respondenter 

deltog samtidigt i våra intervjuer, vilket kan ha påverkat individens svar. Hade vi intervjuat alla en och 

en kan resultatet ha blivit annorlunda. Tre av respondenterna bad om att få se intervjuguiden innan 

intervjun och de var därmed mer förberedda på vilka frågor vi sökte svar på. Om alla respondenterna 

hade fått se frågorna innan intervjun kan resultatet blivit annorlunda.  
Vid ett tillfälle fungerade inte inspelningen men vi anser att utifrån våra minnesanteckningar att 

detta inte påverkar vårt resultat nämnvärt, eftersom vi uppnådde en viss mättnad efter mer än hälften 

av intervjuerna och denna intervju var den sista. Efter att vi gjort sex intervjuer såg vi att vi fått 

likartade svar från våra respondenter, det vill säga att vi nått en slags mättnad. Vi valde att utföra alla 

resterande inbokade intervjuer och fortsatte använda samma intervjufrågor och hade förhoppningar om 

att få avvikande svar. I de kritiska reflektioner vi hade tillsammans med samtliga respondenter 

framkom det några nya teman. Eftersom våra intervjufrågor utgick från vår hypotes och teori ansåg vi 

det vara rätt väg att gå samt att varje respondent gav beskrivande och intressanta reflektioner kring sitt 

arbete med flyktingar.  
Om studien skulle upprepas med organisationer som arbetar på andra sätt med flyktingarbete i 

Grekland, eller med myndigheter som arbetar utifrån lagen vid asylansökningar, skulle ett annat 

resultat kunna uppnås. Reliabiliteten i denna studie kan ändå anses tämligen generaliserbar (Bryman, 

2018). Vår frågeställning har varit avgränsad för vårt syfte och genomsyrats utifrån den ekologiska 

systemteorin så vår bedömning är att svaren inte har kunnat varieras i så stor utsträckning.  
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5 Resultat  
I vår kandidatuppsats har vi utgått från det ekologiska systemperspektivet där individen befinner sig i 

olika sammanhang på mikro- meso- och makronivå. I granskningen av vår insamlade empiri har vi 

tolkat resultatet på individ-, organisations- och samhällsnivå. Vi har analyserat vårt resultat utifrån det 

teoretiska perspektivet ekologisk systemteori. Resultatet redovisas i våra respektive teman under 

mikro- meso och makronivå.  
Vi har sett att socialarbetaren som arbetar med flyktingar i Grekland påverkas på olika sätt av dessa 

tre nivåer. I analysen av resultatet har vi fått fram faktorer som påverkar socialarbetarens resiliens som 

även kan bekräftas av tidigare forskning. Internationell forskning betonar vikten av att utveckla sitt 

resiliens i socialt arbete. Forskningen lyfter också fram att begreppet behöver lyftas för att kunna 

hantera olika trauman som socialarbetaren möter (Masson, 2019). 

 

5.1 Individ på mikronivå 
5.1.1 Kön 
Många av respondenterna ansåg inte att könet hade en påverkan på individens resiliens. En av dem 

tror att kvinnans resiliens kan påverkas negativt om socialarbetaren har egna barn och det gör dem mer 

blödiga. Framför allt om kvinnan möter barn i hennes egna barns ålder. En tredje respondent menar att 

det troligtvis handlar om personen ifråga och inte om moderskap. “I don’t know how I would be when 

I become a mother. Maybe it will affect me also, to be more sensitive, maybe, I don’t know.” 
En annan av respondenterna var inne på att männen absolut kan vara känsliga men att det ändå är 

kvinnan som är mest känslosam på grund av den psykologiska påverkan av att ha fött barn. Ett fåtal av 

respondenterna ansåg att kön inte hade med resiliens att göra. En av dessa menade att åldern, den 

sociala miljön och de egna erfarenheterna skulle ha större betydelse. 
En annan respondent antydde att kvinnan har ett starkare resiliens genom att svara: “Well, most of 

our social workers are females, so 90 something percent.” Ytterligare en annan respondent var inne på 

samma linje att det är flest kvinnor i Grekland som arbetar med socialt arbete så det kan vara en 

bidragande faktor att de har ett starkare resiliens. 

 
5.1.2 Arbetslivs- och livserfarenhet samt ålder 
Respondenterna ansåg att livs- och arbetslivserfarenhet samt ålder har en stor påverkan på deras 

resiliens. På vilket sätt de påverkas av sitt arbete har kompetens en betydelse och respondenterna 

ansåg att erfarenhet är en typ av kompetens. Alla ansåg att erfarenheten av antingen livet eller arbetet 

har betydelse för hur de hanterade sitt resiliens. En av respondenterna hade jobbat med flyktingar i 

närmare 40 år och menade att det hade gett respondenten ett starkt resiliens och att personen hade god 

självuppfattning. 
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Några av respondenterna berättade att de varit med om en del tunga och komplexa saker genom 

livet som stärkt deras resiliens. I och med att erfarenheten kommer med åren menade respondenterna 

att åldern är en bidragande faktor för ett starkare resiliens.   

 
Experience of doing social work, because we have social workers who have done a difference job. Do 

not necessary done clear one to one, ahh work with social work, so it’s very different or what type of 

social work experience they have. Like sometimes we have, people who have already three years’ 

experience refugee crisis as social workers, but no experience working with administration. A lot of 

social workers is what we had to do is in the administration. So, if you don’t know how to bypass the 

system then you can’t actually help the person in front of you. You can be very demotivated. So, I think 

it's different criteria. Definitely age is one thing, eehh, also in terms of who where do they put the 

priority. So, usually the refugee will come, the asylum seeker and will have among 32 different needs 

and then you need to prioritize those. It’s depending on who we are terms of pragmatic experience we 

put those priorities. 
  

Andra faktorer som bidrar till erfarenheten är om socialarbetaren kan förutse nästa steg så att de lättare 

kan förbereda sig i arbetet med flyktingar. En viktig förutsättning för socialarbetaren att klara av sitt 

arbete är att ha kunskap och erfarenhet om lagen, det gör stor skillnad om de kan lagen eller inte. 

 
Yes, because they know the usual obstacles the people will put in that, they can already foresee the next 

step. So, they can better prepare themselves. An also one thing is the knowledge of the law, so ehh 

makes huge differences even though we consider that everyone knows it. Because a social worker 

should know the law, the legislation that really relates we see a lot of major differences in what they 

actually know of what they should be doing or not, or what is expected according to the law. 
  

Samma respondent ansåg att personens resiliens hade blivit starkare de senaste två åren utifrån 

arbetslivserfarenhet. 

 
And I also have this because I have the job of advocacy, when I actually my anger of things of what not 

happening, I can bring it to that level. I can say to the minister: ‘No, I understand you very well, but this 

is not working.’ So at least I can fume some of my personal also distress in to that type of work. 
  

En av respondenterna som är svensk men jobbar i Grekland upplever att erfarenheten påverkat 

resiliensen. 

 
Jag har aldrig haft ett normalt jobb, om jag hade annan erfarenhet sen tidigare hade det hänt mer inom 

mig, jag har alltid arbetat med utsatta människor. Jag är nog nutidens moder Theresa. Jag älskar den här 

omsorgspersonen, jag brukar säga att möt deras blick, lär dig om deras tanke och känsla. Jag tycker att 
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det är så viktigt att sätta sig in i deras situation och vara på deras våglängd och se dem som vanliga 

människor. Inte vi och dem. 
  

En av respondenterna som hade lång erfarenhet av livet och av arbete i en annan kontext menade att 

det hjälper i det sociala arbetet att ha varit med om olika saker i livet och att vara nyfiken på andra 

människor. 

 
This work need experience what you can understand. And also, not only this, where you stand as an 

individual, have you travelled, have you ever met other people, have you met people from Sweden, 

(skratt). Have you met people from Africa? It helps. So, lot of young professionals, so have not 

travelled, do you know, and don’t have interpersonally interest knowing cultural issues etcetera. Yes, 

they have more problems than others who are more inquisitive or more open and learning. Which I 

think it’s in every single profession, but yes, when you deal with people you need a stronger resilience. 
  

Det är viktigt att ha arbetslivserfarenhet från andra områden inom socialt arbete för att ha ett starkt 

resiliens i arbetet med flyktingar, menade en annan respondent. Den erfarenheten hade hjälpt 

respondenten att vara hållbar inom flyktingarbetet och menade att tre faktorer som har varit av 

betydelse för att hantera sitt resiliens. Dessa är utbildning, erfarenhet och att arbeta med sig själv. 

Ytterligare en faktor som stärker eller försvagar resiliensen är hur mötet med flyktingen blir om 

personen lyckas hjälpa eller inte. 

 
Alright, I believe that there are three factors that place the role, a very important role. First of all role of 

education, secondly, the experience. And thirdly, the work with themselves. Maybe through a therapist 

or something like that. So, you have all this, I believe you to develop resilience. Which is very helpful, 

not only for us, but also for people we serve. Okay, of course we are affected, we are human beings. If 

you can’t keep the distance, the emotionally distance from what you hearing, you carry it to home. 

Eehh, we have problem. You can’t help really. 
 
Samtliga respondenter ansåg att genom åldern kommer erfarenheten, vilket kan påverka ens resiliens 

positivt. Majoriteten ansåg dock att åldern spelade in hur starkt ens resiliens var, men även andra 

parametrar hade betydande faktorer som livserfarenheter och självutveckling. 

 
I think the older you get, the more simple you are, or should be. Yes, and you become who you are 

supposed to be then. That is how I see it. The more age I get, the more simple I am the more resilient I 

am also. Respondent, 40-årsåldern. 
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The age helps. We have to had solved our problems in order to hear other people’s problems and not 

get, eeh, touched to dedicated with us. We have to know ourselves very, very good. Respondent, 30-

årsåldern. 
  

There is a difference, of course, because of age. Respondent, 50-årsåldern. 
  

En annan respondent menade att den högre åldern påverkade att resiliens var starkare än de yngre 

medarbetarna inom organisationen. Det som påverkat resiliensen förutom åldern var erfarenheten av 

att ha arbetat med flyktingar under en längre tid och även det privata livet påverkade. 
Men en av respondenterna ansåg dock att med åren kanske ens resiliens blir lägre på grund av att 

det har varit för mycket utmanande jobb under alltför lång tid som lett till utmattning. 

 
Because I think all these things every year and more, how can I say this in English. Ahhhmm. Every 

year is plus from the last year, so at the end of the day, yes maybe, in twenty years from now, I don’t be 

that resilient. Maybe a burnout would be a possibility.  
  

5.1.3 Utbildning 
Flera av respondenterna ansåg att utbildning spelar stor roll för hur de klarar av att hantera mötet med 

flyktingen i det sociala arbetet. Kunskap gör att socialarbetarens resiliens bli starkare i arbetet. 
Majoriteten av våra respondenter hade utbildning inom sina områden. Några av respondenterna 

ansåg att deras utbildning inte hade gett de rätta förutsättningarna för att klara av det emotionella 

utmaningarna de ställs inför i det sociala arbetet. Det var en som menade att resiliens inte kan läras ut 

teoretiskt och när examen tas är du inte redo att möta det emotionella som socialt arbete innebär. Så 

det är viktigare att ta hand om sig själv och gå i terapi för att underhålla sitt resiliens. 
En av respondenterna menade att det finns ett ansvar att se till att studenter får adekvat utbildning 

även i detta och hur påverkansarbetet kan se ut. 

 
What can we tell the school of social work that they can prepare the student? Or you know, future 

professors do better, or what can we tell the municipalities, because they will take over from the NGOs. 

You know, how can we assist in better dealing with this so to speak. 
  

En annan respondent kunde se skillnad på de som hade annan erfarenhet med sig än den som kom 

direkt från utbildningen men även hur utbildningen spelade roll hur resiliens hanterades.   

 
Difference in their resilience is definitely how many years they have working experience in general, it 

doesn’t matter in which field. Ahh, colleagues who came directly from school, from social work school, 

in to the field, they came thinking they will save the world. This is very demotivated. Because in two 
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months later they see it’s not possible and that has to do with the training course they have. Because 

that means that was something wrong in the training. Because it’s very wrong to make them believe or 

let them finish the school having impression that they are the saviors. 
  

5.1.4. Personlig tro 
Vi såg skillnader i resultatet kring tro på individnivå som hade betydelse för resiliens, medan religion 

på samhällsnivå inte hade någon påverkan som vi redovisar under rubriken religion på samhällsnivå. 

De respondenter som hade en personlig tro ansåg att tron hade stor betydelse för deras resiliens och att 

den påverkades positivt av det. Medan om personen inte hade en tro, så påverkade det inte resiliensen, 

som en av respondenterna ansåg. “I’m not a believer and I don’t think that affects me at all.” 
En annan av respondenterna menade att styrkan i sin tro påverkade resiliens och beskrev det på 

följande sätt: 

 
I do believe that we are made in God’s image so if you believe that everyone, every human being, it’s 

God’s image. Therefore, love, because God is love, so it’s very difficult if you have the worst person in 

front of you always try to do good about it. In the same time, by being Christian believer, I think 

someone can be a great believer without being in any religion. I always say that we are privileged who 

claim that they believe in Christian, because we have hope. We see our life on earth as a temporary, this 

is not the permanent state. So, the permanent stay is a different one. So, this can help you, very much, 

even in the strongest difficulties. That is so powerful if you really believing it, because it tells, you can 

fall and go up again, you know it’s so temporary. 
 
En respondent som inte var troende ansåg ändå att ha en personlig tro kan påverka en persons 

resiliens. Medan en annan respondent som var troende, ansåg att det inte påverkade sitt resiliens. “Yes, 

of course. I am. I don’t put it on that pace, no. I work with myself mostly.” 
Fler än hälften beskrev att de inte var troende och som resultatet på samhällsnivå visade att 

religionen i landet inte påverkade deras resiliens menade dessa respondenter att det var viktigt att 

respektera dem som har en tro. Men ansåg att kyrkan i Grekland inte höll måttet mot flyktingarna som 

individer. “I don’t think the Orthodox church is up to expectations regarding refugees.”  
Ytterligare en av respondenterna svarade nej på om tro påverkade personens resiliens och gav 

följande svar: “No, that doesn’t affects me. I’m not religious in traditional terms. I’m agnostic, my 

grounds values are Buddhist.”  
Det handlar inte bara om personen tror eller inte om det påverkar ens resiliens utan det hänger på 

personen ifråga, menar en annan respondent. Det finns religiösa människor som är goda människor 

och vill göra bra saker för att hjälpa. Sedan finns det människor över hela världen som använder 

religionen för att rättfärdiga deras handlingar, så det beror mer på människan. 
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I don’t think that it’s only if somebody is a believer or not, it depends on the person. Because some 

religious people are really good people and they want to help. And there are other orthodox people that 

believed, also but they have different views. Eeh, I think people all over the world use their religion to 

justify their actions eeh but, I think it’s a matter of the person. 
  

5.1.5 Egenomsorg 
Vikten av att själv ta ansvar för sitt eget resiliens genom egenomsorg var något som samtliga 

respondenter ansåg vara viktigt och hade strategier för på ett eller annat sätt. Flera av respondenterna 

gick själva i psykoterapi och det har hjälpt dem att arbeta med sitt resiliens. Att bära på egna 

erfarenheter kan vara en resurs i mötet med klienterna men kan också innebära en hälsorisk. Våra egna 

erfarenheter bör vara bearbetade genom en terapeutisk process. 

 
So, resilience is something that comes after work with our selves, in order to separate my problem from 

my client’s problem. I can be with you and I can hear you, I can understand and have empathy. But that 

doesn’t mean that I have to take your problem and make it mine. 
  

Att gå i egenterapi var ett sätt för respondenten att skydda sig från att bära klienternas problem med 

sig hem efter en arbetsdag. 
 

So, I persist we have to work with ourselves and get a lifetime education and be alert, and to have 

accept that we cannot do everything. We can’t help everybody, we have to protect ourselves, as them, 

and then we feel that we cannot do anything more, we have to retire. 

  
Ett annat sätt att skydda sig i syfte att bibehålla sitt resiliens var att inte bli alltför emotionellt 

involverad i mötet med flyktingarna, för hjälpen blir inte effektiv om deras känslor blir ens egna. 

Respondenten menade att de egna bekymren måste vara lösta innan hjälpen kan ges till klienten. 
En respondent berättade om en strategi för att inte tänka på arbetet efter en arbetsdag var att spela 

teater, en annan spelade tv-spel, flera av respondenterna ägnade sig åt yoga, även meditation hjälpte 

dem för att bibehålla sitt resiliens. Att avsätta tillräcklig tid för återhämtning och vila var några viktiga 

ingredienser för en av våra respondenter för att bibehålla ett starkt resiliens. 
 

I think a lot and I read a lot. I see a lot, in the media to be informed, in general I like my life. I have a 

positive attitude for life. It helps me a lot. And good friends and colleagues. Greece is a beautiful 

country. 
  

Att uppleva tacksamhet verkar vara en viktig faktor för att bibehålla ett starkt resiliens. Att ta pauser 

på arbetet är också en slags egenomsorg och något som belystes på en av organisationerna som vi 

mötte. Tid för reflektion ansågs också som en viktig faktor för att bibehålla sitt resiliens. Andra sätt att 
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ägna sig åt egenomsorg var att lyssna till musik, läsa en bok, laga mat, ta ett glas vin, skratta med 

kollegor, äta middag med vänner, umgås med sina partners och vänner efter arbetet. 
Vikten av att ha personer i sin närhet som du kan berätta om din arbetsdag för belystes särskilt av 

en respondent. För att bibehålla resiliens var respondentens hundar en bidragande faktor. “De ger mig 

energi”. Ett annat sätt att bibehålla sitt resiliens var att släppa sin komfortzon, respektera varandra 

inom organisationen och ha en hög tolerans. Att arbeta med sig själv och bearbeta sina egna problem 

för att kunna möta klienter med deras problem och ha energi och fokus till det belystes som en viktig 

del av egenomsorgen för majoriteten av respondenterna i syfte att bibehålla sitt resiliens och hålla i sitt 

yrke i mötet med flyktingarna. 
En av våra respondenter arbetade dagtid på ett läger för flyktingar och som volontär på sin fritid. 
 

My resilience is constantly challenged because of my day job, not only that I am volunteering, and 

whatever else we do. It could be traumatic and sometimes it’s hard to separate yourself from their 

trauma and the horror they have leaved and eh (respondenten ber om att få ta en paus i intervjun). 
  

Tid för egenomsorg var svårt för denna respondent, vid frågan om hur den ser ut för att klara av sitt 

arbete var svaret. 
 

I don’t so far, I don’t. Since September I don’t because that what takes up a lot of your time. I have 

contact with my colleagues even after the job, we can have an incident like a fire in the camps in the 

middle of the night. So, it’s nothing you can say that five o’clock you can stop and not do that. It takes 

a lot of your time and energy. 
  

Denna respondent har inte tid för egenomsorg men tidigare hade personen ägnat tid för yoga och 

läsning under stressade perioder som haft en god effekt på resiliens. 
Även på en annan av organisationerna belystes problemet av att rent praktiskt inte kunna lämna 

arbetet efter arbetstid då de hade telefoner där klienterna kunde nå dem efter dygnet runt. 

Respondenterna beskrev att det påverkade dem negativt. Ett sätt att inte påverkas för mycket av detta 

var att lära sig strategier för att kunna avgöra om det behövs göra akuta insatser för klienterna och 

avgöra vilka saker som kunde vänta till nästa arbetsdag. Dessa strategier var väldigt viktiga för att få 

en hållbar arbetssituation och bibehålla sitt resiliens. 
En av våra respondenter berättade att egenomsorgen består av att laga mat en hel dag eller 

underhålla sig själv genom att spela tv-spel efter en arbetsdag, då ges tillfälle att vara barnslig och 

skratta. Det är viktigt att ha roligt för att bibehålla ett starkt resiliens och respondenten betonade att 

dessa faktorer kanske är allra viktigast för en kvinna som ofta kan ta på sig en omvårdande roll, även 

på sin fritid. Många nyexaminerade socialarbetare ägnar tid åt studier på sin fritid utöver arbetet som 
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socialarbetare. Respondenten kunde se hur det påverkade dem negativt i långa loppet eftersom tid för 

egenomsorgen blev bortprioriterad. 
Att arbeta med samma typ av människor ansågs vara en viktig del av egenomsorgen för en av våra 

respondenter. På det sättet bearbetade kollegorna tillsammans sin arbetsdag genom att skratta och 

gråta tillsammans och dela synen på livet. Det har hjälpt respondenten att hålla ihop och inte bryta 

samman. 

 
Those people are very stressed. They bring traumas, many traumas, we have to deal with, ahh, anger, 

appears, they can go to the ministry all the public organizations. They know this, so they come to us. 

We try to do our best, but it’s difficult. Of course, resilience it’s something that have to developed, 

here. How can you prepare for this psychological thing? I mean you don’t know what is going to affect 

you. And you find actually the balance in some point, not to be affected very much but not of course to 

lose your compassion. Other way you become robots, eeh you have to do your work. 
It needs attention not to mix resilience with toughness or missing our emotional approach. We need 

to classify, declare those two meanings. Of course, we need resilience in order to be helpful, we don’t 

want toughness we don’t want, eeh miss our approach, our emotional approach. It’s not easy, we’re 

trying. My way of dealing with this situation is not to get too much emotionally involved in every case. 

So, if you keep a certain distance, but don’t too much distance, to not in the same time not to be so 

close. You have some distance, you deal better with and you keep you more the resilience, eeh with eeh 

for more time, than when you get involved too much emotionally in each case. 
  

För en respondent var det ett medvetet val att ta med sig jobbet hem för att det påverkade dennes 

resiliens på ett positivt sätt. 

  
5.1.6 Gränssättning 
Gränssättning handlar om att individen själv behöver sätta gränser inom sitt arbete för att lyckas 

bibehålla sitt resiliens i arbetet med flyktingar. Flera av respondenterna menade att just gränssättning 

var viktig för att kunna bibehålla sitt resiliens. Det var viktigt att prata med sina kollegor om vad som 

kan göras och inte. Det de faktiskt har ansvar att göra kan de göra fullt ut, dag och natt men bara de 

arbetsuppgifter som har blivit tilldelade, inget annat. 
En annan av våra respondenter beskrev vikten av gränssättning för att bibehålla sitt resiliens. “You 

have to understand what limit is. Where do you end and where does the other person start”?  

 
Ytterligare en respondent beskrev gränssättning så här: 

I do have my downs, I do cry sometimes but personally, I do managing that without getting to hard 

skinned. But sometimes you has to make the limits. In the most of the cases when you meet people and 

you’re honest and telling them the truth, they believe you in the most of the cases, yeah. 
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En av våra respondenter beskrev att för att bibehålla sitt resiliens är det viktigt att inte bli compassion 

fatigue och beskrev hur tillvägagångssättet var för att bibehålla sitt resiliens så här: “You have to keep 

the distance. I do have my downs I do cry sometimes, but personally I do managing that without 

getting too hard skinned. But sometimes you has to make limits.” 

 
5.1.7 Självkänsla 
På frågan om självkänslan påverkade resiliens var svaren samstämmiga. Respondenterna ansåg att 

individens resiliens och självkänsla hänger ihop och påverkar varandra men utifrån olika aspekter. En 

respondent menade att tänka positivt om sin förmåga att hantera situationer som socialarbetaren ställs 

inför, påverkar självkänslan positivt. “Definitely. You know how to, if you think ehh positively of 

your ability to deal with the situation it affects you, yes, definitely.” 
En tredje respondent ansåg att självkänslan går hand i hand med ens resiliens och att de är 

sammanlänkade. “Yes, very connected, it goes hand in hand, yeah.” 
Ytterligare en respondent menade att utifrån sin ålder kunde se att självkänslan blivit stärkt genom 

erfarenheter, studier och fortsatt utveckling inom arbetet. Respondenten menade att en yngre person 

lätt tvivlar på det jobb som gjorts trots att den gjorde sitt bästa. 

 
I can say this now, because I am also 50 years old and have seeing myself through the years. My 

experience, my studies, is continuous training. I can see that I stand. You know a younger personal very 

often will doubt even he had done the best. He will doubt even if he had done the best. Also, because I 

think all people who working, peoples relate work and they has some moral because it’s some, small 

part they don’t have some self moral, and so on. Even when they do the best, they always keep a little, 

did I do my best. And I think that more trained you are, also you create this, what I called it, resistant. 
 
I grunden har inte socialarbetaren en bra självkänsla, utan den kommer mer utifrån en högre nivå av 

utbildning, menar en respondent. I Grekland började socialt arbete med både religiösa människor och 

väldigt rika människor i samhället som gjorde det som välgörenhet.  

 
And then we had a very stage of education. First it was school outside the universities, that was not 

recognized as with degrees. That immediately puts you in a lower position. Then they made this school 

for social workers in the next level but not in the university, that’s also affects your confidence. Now, I 

think, this government, now it’s getting to the level of the university level, even if it’s not given you the 

knowledge that the small schools in church is given you. They give you more confidence because you 

are university graduated, you know. So, I hope now with university you can be more confidence with 

what you do. And they will be more resilient because we will be able to do things. 
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5.1.8 Skyddsmekanismer 
Inom vissa yrken finns tydliga rutiner som fungerar förberedande inför arbetets uppgifter. Till exempel 

så tar prästen på sig en uniform, polisen tar på sig sin skyddsutrustning, läkaren och sjuksköterskan tar 

på sig sina rockar. Några av respondenterna kunde se att de tagit till sig olika typer av copingstrategier 

som fungerade som skyddsmekanismer för att lyckas bibehålla sitt resiliens. Dessa copingstrategier 

handlade bland annat om att kunna ta av sig den jacka som användes på arbetet med organisationens 

namn på och det gjorde att individen kunde lämna arbetet efter arbetsdagens slut.  
En annan respondent beskrev hur huden blivit hårdare av all erfarenhet inom yrket och att det 

fungerade som en skyddsmekanism. Förmågan att kunna distansera sig från allvaret i arbetet beskrev 

en av respondenterna som en viktig skyddsmekanism och det innefattade att kunna skratta och skämta 

om allt allvar, all tragedi och trauma som de möter dagligen i sitt arbete med flyktingarna. 

  
5.1.9 Attityder och egenskaper 
En del av respondenterna talade om egenskaper som har betydelse för att klara av sitt arbete och för att 

stärka deras resiliens. De egenskaper som respondenterna ansåg påverka ens resiliens var att vara 

stark, flexibel, ha en hög toleransnivå, kunna förutse nästa steg i mötet med klienten och att inte ta illa 

vid sig när en klient blir arg och kanske skriker på en. 
Flera av respondenterna hade tydliga attityder som hjälpte dem att bibehålla sitt resiliens. Dessa 

attityder handlade om att bli hållbar bland annat genom att tänka på att alla insatser som de kan göra, 

även de små, räknas. ”Yes, because sometimes you lose your confidence and your strength, but I 

always say that try to remember that even if you help one child, it’s important if you can change one 

life.” 
En respondents attityd handlade om att förhålla sig till det faktum att de inte kan förändra en 

persons liv, men de kan lösa vissa problem och hjälpa steg för steg för att kunna påverka flyktingens 

liv till det bättre. Vi såg också att det fanns faktorer som fungerar bärande för individen i sitt arbete 

med sitt resiliens som handlar om att de lyckas förmedla hopp för flyktingarna. Att uppleva att deras 

arbete kan ge ett positivt inflytande i världen och att de också kan se positiva resultat av deras arbete 

stärkte deras resiliens. 
En av respondenterna uttryckte att genom sitt arbete med att hjälpa utsatta individer också själv bli 

läkt. En annan respondent menade att många som väljer att arbeta med flyktingar har ett eget behov att 

fylla och det är ett fåtal som har det som ett kall.  
Ytterligare en av våra respondenter berättade om hur en omvärdering av livet skett sedan arbetet 

med flyktingar. 

 
I have donated the most of my stuff, my clothes, and I just don’t stress about all these things anymore, 

you know. I have changed my priorities in my life also. So, this is good for me. I used to be very 

stressful, very stressed person and very worried all the time. I changed my priorities that’s for sure, and 
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I would say on a personal level I have changed a lot in terms of how I relate to people and be more on 

the direct way that I used to be more closer, yeah, I think so. Someway it has made me more real, more 

genuine. 
 
5.1.10 Skattning 
Vi frågade respondenterna om hur de ser på en skattning av sitt eget resiliens. Några av 

respondenterna ansåg att det inte går att skatta eftersom individens resiliens påverkas av dagsformen 

och kan både stärkas och försvagas under vissa omständigheter. 
Flera av respondenterna påstod dock att de bär på ett slags grundresiliens och om det påverkas sker 

det en försvagning eller en förstärkning men grunden finns kvar. En av respondenterna skilde mellan 

sitt resiliens på det privata planet och på arbetet. Resiliens var starkare privat och det påverkades av en 

högre tillfredsställelse i det privata livet än inom arbetet. 
Samma respondent menade att resiliens påverkades positivt av att kunna ge positiva besked till 

klienterna. I jämförelse såg respondenten kollegor som inte kunde ge positiva besked och hur det 

påverkade deras resiliens negativt. 

 

5.2 Organisation på mesonivå 
5.2.1 Ansvarsfördelning inom organisationen 
När vi frågade om det var organisationen eller individen själv som bar på ansvaret för socialarbetarens 

resiliens ansåg de flesta av våra respondenter att det var lika stor andel individen själv som 

organisationens ansvar att se till att den anställde var hållbar. Några av respondenterna tyckte att den 

största delen av ansvaret låg på individen att se till att den klarade av sitt arbete. 
Men en av respondenterna ansåg att det var organisationen eller staten som bar på det ansvaret på 

grund av att socialarbetaren har ansvar för att ta hand om andra människor i sin yrkesroll. “So, we take 

care of people and they are protecting, the state are protecting the people, they have to make sure that 

we are okay during our job”. 
Respondenten jämförde hur en gammal person kan bli av med sitt körkort på grund av att lagen är 

formulerad så att om du är oförmögen att köra bil drar vi in ditt körkort. 

 
It is the same thing. Do you still have the license to take care of your clients? Do you have too many 

cases? If you don’t do your job properly, they should take away the license. There is a responsibility to 

the state, to the organization, yourself, the employer, we have a code of conduct. 
 
En av våra respondenter beskrev hur behoven är oändliga hos de flyktingar som de hjälper och att de i 

många fall skulle behöva göra tre hembesök per dag hos vissa familjer. Men för att kunna få en hållbar 

arbetssituation är det viktigt att det finns regler och förhållningssätt inom organisationen, annars kan 

arbetsuppgifterna lätt komma att bli både en psykolog, städerska och socialarbetare i en och samma 
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roll. Därför är det viktigt att klargöra vilka arbetsuppgifter som socialarbetaren har från 

organisationens sida för att det inte ska påverka socialarbetarnas resiliens negativt. Denna respondent 

arbetar delvis som handledare för andra socialarbetare och kunde se att detta var ett problem. För om 

de inte fått tydliga ramar för hur långt deras individuella ansvar som socialarbetare sträckte sig i mötet 

med flyktingarna ledde det till psykisk ohälsa på sikt. Det allra viktigast med en tydlig 

ansvarsfördelning var när socialarbetare arbetar med barn. 
På en annan organisation beskrev respondenten vikten av att ha en tydlig bild av vilket ansvar 

socialarbetaren har så här: 

 
In times you have to deal with so much, many cries of help from so many sides, which is very difficult 

to handle sometimes. Like five people asking something from you and then I lose it sometimes, okey. 

And also, people are having unrealistic expectations of me, like give me a job. I can help you make a cv 

and guide you to offices and so, but me as a person cannot help you. This can stress me and makes me 

feel like sad. That I can’t, I get angry that I cannot help. 
  

När vi talade om sjukskrivningar inom organisationen som skedde på grund av emotionell utmattning 

så berättade två av respondenterna att det absolut skedde inom deras organisation. Dessa respondenter 

menade att det kan ske på grund av att själva ansvaret på socialarbetaren blivit för stort och alltför 

svårt att hantera. 
På ytterligare en annan organisation försökte en av de äldre medarbetarna förbereda de yngre 

mindre erfarna, att arbetet med flyktingarna kommer bli värre inom de kommande åren. Det är på 

grund av att andra länder stoppat sina gränser och tar inte emot flyktingar längre och det gör att de 

måste stanna i Grekland. De förutsättningar som flyktingarna erbjuds på de olika lägren kommer att 

bli ännu sämre och det kommer att bli ännu svårare för flyktingarna att kunna söka asyl i europeiska 

länder de kommande åren och det behöver de förberedas på inom organisationen. Det är ett tydligt sätt 

att ta ansvar för sina medarbetare inom organisationen för att de ska kunna bibehålla sitt resiliens på 

sikt. Samma organisation försökte också att medvetandegöra att om en medarbetare möter för många 

tunga liknande fall kan det påverka individen på ett negativt sätt successivt utan att individen själv är 

medveten om det. Då är det organisationens ansvar att se över hur emotionellt tungt belastande 

ärenden som medarbetarna har och försöka arbeta i förebyggande syfte. “You have to be aware of this, 

to deal with it, try to stop it, because it makes you behave differently, harder toward those people.” 
Här har organisationen ett stort ansvar att se hur socialarbetarnas ärenden påverkar dem som person 

för att de inte ska riskera att bli compassion fatigue.  
På samma organisation menade en annan respondent att om det är en negativ stämning på 

arbetsplatsen så är det svårare att bibehålla sitt resiliens. En annan respondent ansåg att det var helt 

upp till individen själv att inte bli compassion fatigue och att det ansvaret inte ligger på 

organisationen. En respondent på en annan organisation beskrev hur de omplacerat en av 
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medarbetarna på grund av att de såg att personen höll på att bli compassion fatigue. Det märktes 

genom att personen inte hade förmågan att lyssna in klienterna och se deras behov på samma sätt 

längre, personen gjorde sitt jobb man hade tappat sin empatiska förmåga. Där ansågs det att det var 

organisationen som bar på ansvaret att ge personen andra arbetsuppgifter istället inom organisationen. 
Att arbeta inom en icke statlig organisation menade en av våra respondenter är en arbetsplats där 

du arbetar inom pressade ramverk och det påverkar att det är hög personalomsättning. Den som arbetat 

längst inom samma organisation hade stannat i sex år. “There is an affection, I wouldn’t say burnout. 

But generally, in a NGO, is a very pressing framework. I think you cannot stay for a long time. There 

is a need for changing.”  
En annan respondent beskrev hur organisationen inte lyckades lära upp socialarbetare inför deras 

arbete med flyktingarna, att det är svårt för personen själv att vara förberedd för den typen av ärenden 

och att det ofta leder till att socialarbetare blir utbrända eller slutar sitt arbete. 

 
They were not prepared knowledge, you know specialization, license of refugees or what can I say. 

Cultural differences every single case, the whole science you have to know about. And there was no 

time, there is still no time, because there are so many problems coming one after the other. 
 

På den här organisationen lades tid för utbildning och föreläsningar om forskning inom arbetet med 

flyktingar för sina socialarbetare.  

 
5.2.2 Stöttning av kollegor på arbetet 
Det var viktigt för de anställda på de olika organisationerna att få stöttning av kollegorna för att klara 

av sitt arbete. Att finnas där för varandra och kunna prata om sina ärenden tyckte flera respondenter 

var viktigt för att bibehålla sitt resiliens. 

 
We have a good support team and give each other support, we discuss things. They are giving their 

insights and their advice. This is how I take care of myself. There is someone who is amazing, and he 

has a lot of experience and he has been through it all. He is good because of his background and 

training and he’s very good of setting boundaries and giving advice. He has been amazing with me and 

also my friend. What also keep me resilience is also my team. Having a supporting team, that is very 

important. What burns me out is my work at the camp where I cannot choose my colleagues. In my job 

as volunteer I can choose my colleagues, I have friends there. They give you energy, they give you 

support, you know, some feedback and also love. 
 
Samma respondent hade valt bort många av sina tidigare vänner och umgicks numera bara med andra 

socialarbetare på grund av att de har samma värderingar. På en annan organisation träffade vi 

respondenter som berättade hur de stöttar varandra. 
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Yes, we talk to each other (skratt). People intend to think all the negatives, so we try to remember all 

the positives. So, we try to think when we are low that ok, we are trying our best and we actually have 

positive results. What we started to do is that we try to remember the positivities. 

 
Kollegan menar att det fungerar som psykoterapi. “It’s super important that I think that if there wasn’t 

this supportive environment, I couldn’t do what I do here.” 
Första kollegan bekräftar resonemanget. 

 
I think in the end, the good relationship here that we have as a team and that we are very supportive to 

each other and we discuss all the things that is happening, all the feelings that we feel actually. 
 
Vidare beskriver de hur de inom organisationen är olika sorts karaktärer och därför kompletterar 

varandra men de har alla samma värdegrund. 

 
Sometimes it’s difficult, eeh to handle of course, eh we are very responsible I mean we cannot be when 

we meet the children at the camp that I will cry or something like that. Of course, we are moved, many 

times, but eeh you know, you have to be strong, eeeh so, what personally I think eeh in order to be able 

to face all this issues and work with them and help them the best way I can. I always think that we 

cannot solve everything, eeh, we can solve of course, we can try, eeh to solve the thing by thing. 
 
5.2.3 Handledning inom organisationen 
Alla våra respondenter belyste vikten av handledning och en del av organisationerna hade pågående 

regelbunden handledning för socialarbetaren både individuellt och i grupp. Men flera av 

organisationerna hade i dagsläget inte fått igång en fungerande handledning men det fanns planer för 

det. På några av organisationerna fanns det tillgängliga psykoterapeuter som de kunde gå och prata 

med vid behov. 
På en av organisationerna som vi besökte arbetade respondenten med att ge handledning till 

socialarbetare och betonade vikten av stöd för att de ska bibehålla sitt resiliens. 

 
We are introducing it this month, so far, I was doing it myself. They do need it, they ask for it, they 

need to be able to talk about all these issues I told you about, the structure, about the organization, 

about disappointment, on during work. They do need it. Sometimes they don’t know what they need, 

that is my own protection, like it’s difficult, we need supervision. They will have it two times a month 

that they can go there.  
 
På handledningstillfällena kunde respondenten känna sig maktlös ibland då socialarbetare blivit 

compassion fatigue och det var bekymmersamt. 
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Yes, for me it’s a problem. You know, I feel very low when I see it. And sometimes there is nothing I 

can do about it. I don't feel successful enough. Of course, there is a lot work that´s must be done 

regarding resilience towards social workers, we need to keep them, feed them, fill them big bag what 

they would do is really worth it, to keep the enthusiasm and dedication and the empathy. Because, you 

know, empathy is a fragile thing that you do the same thing over and over and you think that’s it. You 

don’t have the necessary, have the feeling that you in order need do your job well. 
 

Utöver dessa handledningstillfällen hade socialarbetare möte varje månad där kollegorna fick tid för 

återkoppling och gick igenom ärenden tillsammans. De ägnade två timmar för återkoppling av ärenden 

och två timmar för att gå igenom praktiska moment som formulär och rapporter och hur de ska gå 

tillväga vid anmälningar om våld i hemmet. Utöver dessa tillfällen hade socialarbetare också möjlighet 

att få stöttning utanför organisationen i form av psykoterapi en gång i månaden. De socialarbetare som 

arbetar med flyktingar ute på öarna fick handledning via Skype men respondenten ansåg att den 

personliga kontakten är viktig och att denna typ av handledning inte var optimal. 
På en annan organisation hade de grupphandledning varje fredag. “Our groups, our meeting, every 

week, on Friday is our day. And we can express ourselves, difficulties. It’s very important.” 
En annan respondent ansåg att handledningen borde vara ett krav att gå på för att kunna få fortsätta 

sitt arbete som socialarbetare. På den organisationen hade hon ansvar för handledningen för de 

socialarbetare som arbetar dagligen med flyktingar ute på fältet.   

 
It’s very soothing for the individuals. We also take time to discuss when people that we see that they 

don’t have the same energy anymore. You know to take some time off, to do a different job for a while 

in the organization. 
 
Att handledning fanns inom organisationen var vanligt, att en slags gruppledare fått den uppgiften och 

att det fanns möjlighet att gå till en psykoterapeut utanför organisationen. Att kunna avlasta sina 

bekymmer till handledaren var verkligen något som alla uttryckte var viktigt för att bibehålla sitt 

resiliens. 

 
5.2.4 Volontär eller socialarbetare 
De flesta svarade att det var skillnad på resiliens om individen arbetade som volontär eller som 

socialarbetare, men ett fåtal ansåg att det inte spelade någon roll. Som volontär är du mer utsatt och 

har oftast inte kompetensen eller utbildning att utföra vissa uppgifter i arbetet med flyktingar. Det var 

inte många organisationer som hade volontärer men de som hade det menade att volontärerna inte 

hade samma ansvar som de anställda utan då handlade det mer om att hjälpa till med skolarbete som 

läxläsning och lära ut språket. “If you come to teach the children it’s not such heavy as when you deal 

with mentally child, no schools want to take.” 
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Flera av respondenterna ansåg att de blev mer ansvarsfulla när de blev anställda och inte var 

volontärer längre. “I was a volunteer and the difference I can see, is that now when I’m working, now 

I feel more responsible.” 
En annan respondent höll inte med och menade att volontärer kan vara mer hängivna sitt jobb och 

vara mer engagerade i organisationen. “There are also professionals that are also dedicated but, eh 

volunteers are, because they choose and they work without paid for a cause, it’s, I think that they are 

more dedicated.” 
En tredje menade att det var en stor skillnad hur resiliens påverkade om personen var volontär eller 

anställd. 

 
Absolutely, yeah, because in the organization you have a framework and you can’t move far from it and 

you’re not responsible of the solutions they bring. Your freedom is very limited, like my day job. I wish 

I could take and give the schools more when the teachers are complaining. The organizations is not 

giving me the solutions and it’s hiding me from giving the right solutions. In the volunteer part I set the 

rules, or the team set the rules. We have more freedom, we can decide what to do, how and when. It’s 

total different thing. And if your volunteering you usually don’t have to deal with the challenges for as 

long time as if you are employed. It’s total different. You don’t get any distance. You can’t hope to get 

out of it, and I don’t think I can do it more than one year right now. Not for ever at least, no I don’t 

think, no. 
  

Ytterligare en av respondenterna förklarade hur komplext det kan se ut att ha volontärer i 

organisationen. 

 
On top of that, very few of course, many organizations has to hire a lot of staff you can’t operate this 

with volunteer.  If you want to do that with volunteers you have to hire staff who knows how to screen 

the volunteers, prepare them, because they work with vulnerability population. Sometimes people are 

surprised that they offer to come from whatever place of the world, they say, I will volunteer, but we 

say we don’t know who you are. It’s a problem because it sounds that we don’t want volunteers but 

sometimes we don’t have the capacity to train, monitor and accompany volunteers. 

  
En av våra respondenter beskrev hur volontärer inom deras organisation verkligen bränt ut sig 

emotionellt. När de påbörjat sitt arbete kunde respondenten se en väldigt stor viljestyrka och energi 

hos de volontärer som arbetar med att ta emot båtarna som kommer med flyktingar. Men att de ganska 

snabbt blev mentalt, psykiskt trötta och utbrända på grund av att de inte tog sig tid för återhämtning. 

 

High resilience people who are working with helping people from the boats, they are working in the 

heart of the problem. They are facing death, looking at death. They have burning themselves out and 
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they disappear, and they stop completely because they cannot work with it anymore. Because they have 

giving so much of them, so they have burned out and they lost hope. It makes sense. So, you need to 

take some steps back sometimes. 

 
5.2.5 Prata om resiliens 
Majoriteten av våra respondenter tyckte det var viktigt och positivt att prata om resiliens. Från 

intervjun där det var flera respondenter samtidigt menade en av dem att det är ett sätt att stötta 

varandra i arbetsgruppen. Om en av dem är låg i sitt resiliens en dag, betyder inte det att resten av 

gruppen tycker att den personen inte är kapabel att göra sitt jobb. De var samstämmiga i att det inte 

skadar att prata om sitt resiliens med varandra. En annan respondent ansåg att det bara är till hjälp att 

prata om sitt resiliens men med tillägget att det behöver vara med rätt person. 
En av våra respondenter beskriver vikten av att prata om vilken situation flyktingarna befinner sig i 

och hur det påverkar socialarbetarens resiliens. I ett av de större lägren finns plats för cirka 2000 

personer men där vistas över 2 800 stycken och rykten säger att ytterligare 400 personer är på väg dit. 

Det innebär att dessa läger är väldigt trånga och de sover på ett lakan på asfalt inuti tält eller containers 

tätt bredvid andra människor. Det finns ont om toaletter och möjlighet att tvätta av sig, sanitet är ett 

stort problem. Kvinnor blir ofta våldtagna, trots att det utdelats överfallslarm. Ungdomar slåss för att 

döda, för det är så de sett vuxna göra. Respondenten berättar om ett samtal med pojkar i tolvårsåldern 

som befunnit sig i slagsmål. De berättade om hur de sett militärer spela fotboll med deras pappas och 

morbrors huvuden. Respondenten problematiserar vidare hur de flyktingar som kommer nu, till 

skillnad från de som kom för tre år sedan är mer traumatiserade eftersom de befunnit sig under längre 

tid i ett land i krig. Flyktingarna bär ofta med sig trauman, men den situation som de befinner sig i, i 

Grekland, är också traumatiserande för dem. Samma respondent berättar också om ett läger som kallas 

för fängelset, flyktingar som befinner sig där är inte kriminella men de får inte lämna lägret och om de 

ska ta emot besök kopplas polisen in. De som arbetar med flyktingar påverkas av den situation som 

råder både från sin egen och från flyktingarnas situation och därför är det viktigt att prata om hur det 

påverkar deras resiliens. 
De respondenter som ansåg att det kunde vara svårt att prata om resiliens, menade att om den 

personen kan hantera sitt resiliens bättre än en kollega, kan det rasera resiliens för den andra. En av 

respondenterna menade om resiliens är lågt för tillfället och kollegor emellan pratar om det, kan det 

kännas som att personen blir attackerad. 

 
It’s like blaming them, you know what I mean, because it’s very personal and it show people see 

themselves. If you ask someone who has a low resiliens and you ask about it, can be a negative effect 

on them. 
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En annan respondent var inne på samma spår att om personen själv har ett starkt resiliens kan det 

påverka den med ett svagare resiliens negativt och göra att den får ett lägre resiliens. “It can highlight 

it further, spotlighting, the vulnerability that person even further. So, I don’t know if it’s a good 

necessary thing.” 
Ytterligare en respondent ansåg att prata om resiliens kan väcka en del minnen som personen inte 

vill prata om och kan göra att ens resiliens raseras. Så om det skadar att prata om resiliens beror på 

individen ansåg respondenten. 
Det var flera respondenter som tyckte att det är viktigt att prata om resiliens, men på flera plan. 

Både inom professionen men även inom humanvetenskapen och det behövs en påminnelse att prata 

om resiliens för att utveckla det och inte glömma bort det. Socialarbetare pratar faktiskt mer och mer 

om resiliens och empati, menar en annan respondent och pekar på hur viktigt det är att våga prata om 

det när det inte alltid är bra i ens liv. “We can have difficult moment but with more knowledge and 

with support we can change that.” 
En av respondenterna menade att det finns människor som är pessimister eller har dåliga 

erfarenheter och det kan vara svårt att motivera dem, men det är därför människor jobbar med socialt 

arbete för att åstadkomma något. “If we can’t change, what we are doing? We shouldn’t be here.” 

 

5.3 Samhälle på makronivå 
5.3.1 Politik 
Den rådande politiken i landet påverkar de som jobbar med flyktingarna på både organisationsnivå och 

individnivå. Staten själv har fått flyktingsituationen i knät eftersom gränserna till norra Europa har 

stängts, vilket gör att de måste ta sitt ansvar och se till att flyktingarna får den lagliga hjälp de behöver, 

som till exempel asyl. 
En av våra respondenter beskriver hur den ekonomiska krisen i Grekland påverkat att 

nedskärningar skett inom statliga sektorn som både skola, omsorg och socialt arbete. Dessa 

nedskärningar har påverkat socialarbetaren genom att många fått konkurrera om de arbeten som finns 

och att denna stress påverkat dem negativt genom att många blivit sjuka på grund av psykosocial 

ohälsa. Detta för med sig även negativa konsekvenser för flyktingarna som de möter i det dagliga 

arbetet. 
På en annan organisation som vi besökte berättade respondenten om hur den politiska situationen 

ser ut i Grekland och berättar hur den finansiella krisen i landet lett till lönesänkningar, neddragen 

pension och hur sjukhusen inte lever upp till standard längre. Vidare har detta även påverkat 

socialarbetarnas arbete på grund av att många greker blivit främlingsfientliga efter flyktingkrisen, 

enligt respondenten. Detta påverkar både socialarbetarens arbete men också deras individuella 

resiliens eftersom det innebär ytterligare utmaningar och påfrestningar i det dagliga arbetet med de 

utsatta flyktingarna. En av våra respondenter som kommer från Sverige men arbetar med 

flyktingarbete i Grekland beskriver sin frustration över läget i Grekland. “Aten just nu, är helvetet på 
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jorden”. Vidare berättar respondenten om hur organisationer går på knäna i sitt hjälparbete och att det 

inte finns tillräckligt med stöd från staten. 
Den motsägelse som finns i den politik som drivs i landet påverkar i sin tur respondentens resiliens 

genom att det är en enorm skillnad på vad som står i deras kontrakt att de ska göra och vad de faktiskt 

kan göra, detta faktum utmanar deras resiliens.  

 

This is not of course very easy, but when you think that you’re a realist and you see what is happening 

in the world, and everything is politics. Eeh, you know, you know you have the knowledge that I will 

do my best, but some things do not depend on me. 

 

På en av de organisationer vi besökte beskrev en respondent att Grekland har bra och moderna lagar, 

enligt personen de bästa i Europa. Men menar att dessa lagar inte verkställs, de ser bra ut på pappret 

men är långt ifrån att implementeras i verkligheten och detta är ett stort problem. Det finns fall där 

flyktingbarn inte har kunnat delta i skolarbetet på grund av deras utåtagerande beteende. Det är ett 

resultat av att den rådande politiken i landet lett till resursbrist inom både myndighetsutövning, socialt 

arbete, skola och omsorg. Ett annat fall som är ett resultat på resursbrist är då myndigheter skickat 

barnen till sjukhus trots att de inte är sjuka. Respondenten berättar vidare att barn och ungdomar till 

och med har blivit placerade på ett center som liknar ett fängelse ämnat för minderåriga. Dessa 

placeringar sker på grund av att de inte vet var de ska placera barnet eller ungdomen, men genom 

dessa försök på lösningar blir de ännu mer utsatta. Dessa ingripanden är absolut inte någon lösning på 

problemet och det finns moraliska aspekter i det hela, menar respondenten.  
Så det politiska systemet är långt ifrån fungerande och det är den här typen av svåra fall som 

många socialarbetare inom dessa organisationer arbetar med. Dagligen får de ta ställning till vad som 

är allra minst skadligt för individerna, det handlar inte bara om barnen, det gäller även för kvinnor och 

handikappade. 
På en av organisationerna beskrevs hur politiken i landet påverkar socialarbetarens resiliens så här: 

 
If you do not have the means to do something, you do know the needs but there is no way you can 

cover those needs. Because social workers, we are trained to find solutions to help people to help 

themselves, but if we do not have the means to do that we are in a difficult situation and the need of the 

people are acute and yes, there is a very big problem, yes. 

 
Respondenten beskriver att eftersom de inte har de medel som krävs för att kunna hjälpa flyktingarna 

så behöver socialarbetaren arbeta mer med sig själv som redskap i mötet med flyktingarna. 
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The only thing that we really can give is ourselves, that is our main weapon. How can I say, we do not 

have many means, so we are trying with nothing? We can’t help them, somehow, we can only hear and 

basically support them. Just that.  
 
En av våra respondenter beskrev hur rollen som socialarbetare innebär att göra det yttersta för 

klienterna och befinner du dig i en position där du inte kan ge den service som du har till uppgift att 

göra så behöver du gå iväg och ta hand om dig själv och sen komma tillbaka. Det sker en enorm krock 

inom individen om det finns motsättningar mellan det politiska systemet och de uppgifter som du 

förväntas att göra, det påverkar individens resiliens negativt. De negativa konsekvenserna av att 

systemen inte fungerar påverkar socialarbetare att inte kunna ge den service som förväntas och det 

menar respondenten går emot ens egna övertygelser. 

 

I cannot actually do not change it. I can change myself but not the system. You know when the system 

is what you expect, and I do not accept change myself to fit in that system. So, this is my personal 

conflict.  

 

På frågan om hur samhället påverkar individens resiliens svarade en av respondenterna att det kan 

påverka genom att antingen göra en mer resilient eller mer empatisk. Vidare berättar respondenten att 

det är frustrerande när du hör hur mycket politiker tjänar och att de inte gör något åt situationen för 

flyktingarna. En annan av våra respondenter kritiserade landets politiker rejält och menade att de EU-

bidrag som landet får inte går till flyktingarbete utan till politikernas löner istället.  
När vi frågar om hur de ser på den politiska situationen i landet påverkar deras arbete beskriver en 

av våra respondenter läget så här: 
 

Unfortunately, they are very stressed and panicked and they can’t handle it, all the crisis, economic, the 

work with the refugees and all that, eeh, no they can’t help us really.  
 
Respondenten problematiserar situationen i landet när de inte kan hjälpa sitt eget folk och nu även ska 

hjälpa flera tusen flyktingar som befinner sig i landet. Samtidigt ansåg respondenten att det nuvarande 

läget också är intressant.   
En annan respondent beskriver att det politiska läget har påverkat resiliensen.  

 

Yes, it has affected my job because I know families that has been pulled on the streets. Yeah, the 

political situation right now it does not support that. It gives you more challenges to deal with because 

they don’t give you any solutions. They are hiding and transferring the problems to us to deal with and 

without no actual solutions. 
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Dessa utmaningar blir ytterligare stressfaktorer att hantera för respondenten och det i sin tur påverkar 

de familjer som de arbetar med i det dagliga arbetet. Det är familjer som respondenten både möter i 

lägren och känner personligen, dessa familjer har blivit utkörda på gatan. ”It do not help my resilience 

in terms of because it is something more I have to worry about.” 
Samma respondent som arbetar på ett läger beskriver arbetet där. 

 
You hear different things there and there is some illegal activities and they’re very tense and anxious 

about their faith. They ask again and again what is happening with my case and they do not believe you 

when you say things they do not like. Because they have heard other things from the smugglers, and it 

is difficult. 
 
Respondenten beskriver även arbetet med barnens skolgång på lägret. Problemet är att alla barn inte 

får en plats, det är fullt och det finns inte tillräckligt med lärare. Många som arbetar som lärare har inte 

den erfarenhet som krävs, i vissa fall ingen lärarutbildning och många är nyutexaminerade. Att arbeta 

med flyktingbarn medför stora utmaningar eftersom barnen ofta är traumatiserade och utåtagerande, 

delvis på grund av den historia de bär på samt de förhållanden som de bor i på lägret. “There can be 

for example a conflict in schools between kids, there are arabs and afghans that do not get along, this 

is very often”. 
Det är också svårt för lärarna att kommunicera med barnens föräldrar när det uppstår problem på 

grund av språket. Eftersom det är svårt att få tillgång till tolkar vet lärarna oftast inte varför barn helt 

plötsligt försvinner från skolan. Har det hänt något allvarligt med barnet eller har familjen själva valt 

att fly legalt eller illegalt? Det finns inget fungerande system kring detta. 
På en av organisationerna beskrev respondenten hur de möter dilemman med att ett femårigt barn 

plötsligt måste ta samma ansvar som en artonåring, ett femårigt barn som fortfarande vill leka. Så 

systemet fungerar inte som önskat, men många organisationer försöker ändå ta sitt ansvar och 

samtidigt försöker skydda socialarbetarnas individuella resiliens. 
 

We have to follow their rules even though we do not have our own politics at least we can use they 

provide us with so like starter operating procedures even for our staffs but consider this happen 

minimum. 
 
En annan respondent menade att lagarna kring flyktingarbetet i landet kan påverka att resiliens raseras. 

“Sometimes I got disappointed with the structures. I got extremely disappointed with the politics of 

refugees, but as a human being now I think I still keep my sympathy for the people.” 
Ytterligare en respondenterna beskriver hur det aktuella läget i landet påverkat och drivit fram ett 

individuellt beslut att flytta från Grekland och fortsätta jobba med socialt arbete i ett annat europeiskt 

land. 
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I am moving out of the country. I literally, it is not like I am doing my job properly, I think I still can 

give a lot. But I think in the general outside think has reached too deep of my inner soul, that now, I 

neither cut it or it becomes a sickness. If you know what I mean, so now I cut it off.  
 
5.3.2 Religion 
Vi ville även undersöka om den grekisk ortodoxa religionen i landet hade en yttre påverkan på det 

sociala arbetet med flyktingarna. Eftersom religionen kan komma att influera hur ett samhälle fungerar 

och är uppbyggt. Samtliga av respondenterna ansåg inte att den grekiska ortodoxa religionen hade 

påverkan på respondentens resiliens. Även de respondenter som hade en personlig tro tyckte inte att 

den grekisk ortodoxa religionen hade en yttre påverkan på deras resiliens. Den personliga tron 

redovisar vi under temat individnivån.  
En av respondenterna ansåg att religionen i samhället inte får påverka mötet med flyktingen, för i 

arbetet med utsatta människor ska deras behov mötas och flyktingen kan ha en annan religion än den i 

Grekland. 

 
No, it doesn’t affect, you know, when you decide to do that kind of job, eeh, you have to be very sure 

that you can accept other people’s needs and beliefs, aah, eh, cultures, if you can’t do it, you won’t 

make that choice. You won’t do that job, so, no I won’t say that it affects me. No. 
 

En annan respondent menade att det är mer för syns skull som religionen finns i samhället. De grekisk 

ortodoxa som går till kyrkan på söndagarna gör inte så mycket för att hjälpa människor som är i nöd, 

enligt respondenten. Det är upp till människan att hjälpa utsatta människor. Slutsatsen blir att det inte 

påverkar individens resiliens. 

 
I agree completely because there’s Greek orthodox people that fast all year long and they goes to 

churches on Sunday. But in my opinion, they cannot help another person in need they just go to the 

church and (hon gör korstecknet på bröstet och himlar med ögonen). I’m not Christian but I’m a good 

person and if you go and ask for their help, they’re like go away and they’re like people that don’t 

believe in God don’t do these things, or believe, that can do this thing, I don’t think that it effects, it’s 

up to the person. 

 
Flera av respondenterna är inne på att om religionen skulle påverka ens resiliens handlar det mer om 

personen ifråga och inte utifrån religionen i samhället. Men samtidigt behöver klientens religion 

behandlas med respekt ansåg en av respondenterna. 
Ytterligare en respondent menade att i teorin kan religionen påverka ens resiliens, att det finns en 

förväntan att älska människan i samhället och att vara förlåtande. Men hur ska det fungera i praktiken? 

Svaret mynnade ut i att det är viktigare att vara medmänsklig än att religionen ska påverka ens 
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resiliens. “I don’t believe that religion must tell me what to do. I know as a human being, what is good 

and what is bad.” 
Däremot tyckte några respondenter att det var viktigt att i mötet med flyktingen förstå att dennes 

religion kunde påverka samtalet med socialarbetaren för det påverkar flyktingen. En respondent 

berättade att det ofta sker våldsamma bråk mellan flyktingar som finns i lägren i Aten som förorsakas 

av olika religiösa ståndpunkter och på grund av de trauman de bär på, den trängsel och 

missförhållanden de bor i och den ovisshet som de har.   

 
5.3.3 Attityder 
I flera av intervjuerna framkom det att det finns en attityd i samhället som handlar om att befolkningen 

i Grekland anser att flyktingsituationen påverkar dem negativt. Några berättar att befolkningen anser 

att socialarbetaren borde ta hand om sitt eget folk först innan de hjälper flyktingarna. När vi pratade 

om attityder i samhället beskrev en av respondenterna hur greker bär på en attityd som handlar om att 

inte ge upp utan motstånd och att det färgade deras arbete med flyktingarna. En annan respondent blir 

ledsen av hur attityder i samhället gentemot flyktingarna från högerpartier i landet inte vill hjälpa de 

flyktingar som kommer och ifrågasätter hur människor kan tänka så. För att göra ett bra jobb försöker 

respondenten inte låta det påverka arbetet för mycket eller störa det fokus som krävs för att göra ett bra 

jobb. 
Attityder i samhället påverkar socialarbetarnas arbete eftersom det krockar med deras egna 

värderingar som när de till exempel får höra: “Oh, go back to your country, eeh let’s make things 

difficult for them so they can not come. It is so frustrating, it affects us much because some people are 

blind.” 
En av våra respondenter berättar om en incident då brinnande flaskor kastats in i de läger där 

flyktingarna bor som en markering på det missnöje som finns kring hur dessa läger tar upp plats och 

skapar oreda i samhället. Samma respondent berättade om ytterligare en brand på ett läger som skett 

nyligen och där de fortfarande inte vet orsaken. 
 

There are two options, one is that they try to warm themselves in the night by stealing power through a 

cable. The other is that somebody threw something flammable on them. Actually, it happened before 

because people does not want them there, because it is overcrowded. 
 
Två andra respondenter beskrev hur de uppfattade grekers attityder gentemot flyktingarna som 

ignorant genom att de inte ser till flyktingarnas situation och det faktum att de som flytt från sitt 

hemland haft anledningar till det och att de hade säkert gärna bott kvar i sitt hemland om de kunnat. 

“They did not come here just to take our stuff like that. It is ridiculous, and it is so many people that 

have this opinion.” 
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På en annan organisation beskriver respondenten hur attityderna i landet gentemot flyktingarbetet 

påverkar deras arbete genom att befolkningen ifrågasätter hur de kan hjälpa barn som är flyktingar och 

inte de grekiska barnen. Respondenten upplever att greker i stort inte är rasistiska men däremot 

främlingsfientliga, samtidigt som denna attityd kan vara påverkad av att Grekland har gått, och går 

fortfarande igenom en svår tid på många sätt. 

För att få en hållbar arbetssituation och bibehålla sitt resiliens beskrev flera av respondenterna hur 

de strävar efter att försöka lägga energi på sina klienter och inte på negativa attityder kring 

flyktingarbetet och systemet kring det som inte fungerar i landet som önskat. De fokuserar på den 

positiva energi som de får i mötet i deras dagliga arbete med flyktingarna. 

 

5.4 Analys  
I analysen av vår empiri har vi utgått från den ekologiska systemteorin som belyser interaktionen 

mellan individen och dess olika sammanhang den befinner sig i (Gitterman & Germain, 2008). När det 

gäller resiliens hos socialarbetare ville vi undersöka hur deras olika kontexter påverkade dem som 

individer, utifrån den organisation de arbetar på och hur samhället med dess beslut och lagar 

påverkade deras dagliga arbete med flyktingar. Det vi såg och kan koppla till teorin var att individen 

hade flera påverkansfaktorer kring sitt resiliens på mikro- meso- och makronivå.  
Grunden för socialarbetaren är att ha ett starkt resiliens vilket kan genereras utifrån utbildning, den 

egna erfarenheten av både livet och arbete, men även att ägna sig åt egenomsorg för att kunna vara 

rustad för de motgångar de ställs inför i det komplexa arbetet med flyktingar. Något som forskning 

också pekade på och som vårt resultat visade är att ha en god självkänsla och vissa egenskaper visade 

sig ge ett starkare resiliens (Herrman et al, 2011, Masson, 2019). 
Vårt resultat visade att en betydande faktor för ett starkare resiliens var att den egna personliga tron 

påverkades positivt av det. Detta kan förklaras utifrån den ekologiska systemteorin som har fokus på 

att individen behöver ha ett starkt resiliens för att få en positiv effekt i interaktionen i socialarbetarens 

olika sammanhang för att bli hållbar. Däremot visade vår studie att religionen i samhället inte hade 

någon påverkan alls på socialarbetarens resiliens. Snarare ansåg respondenterna att företrädare för den 

grekisk ortodoxa kyrkan inte tillförde något för att stötta och hjälpa flyktingarbetet som kanske en 

kyrka borde göra. Däremot flyktingarnas religion påverkade socialarbetarens resiliens eftersom de 

måste visa hänsyn till klienternas religion och ge dem respekt oavsett deras värderingar utifrån deras 

religion. Den forskning vi tagit del av har visat att andlighet påverkar individens resiliens. Men den 

har ringat in skillnaden mellan hur individens resiliens påverkas av den egna tron kontra den 

tillhörande religionen (De las Olas Palma-García & Hombrados-Mendieta, 2014). Här sticker vårt 

resultat ut som visar att den egna tron påverkar individens resiliens men inte religionen.  
Men respondenterna menar att medmänsklighet i samhället påverkar deras resiliens mer än 

religionen som finns i landet. Vår utgångspunkt var att resiliens är viktigt att prata om och 

medvetandegöra därför ville vi förhålla oss kritiska till om det alltid är positivt att lyfta resiliens med 
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sin privata och professionella omgivning. Resultatet visade att det viktigaste är att du pratar om 

ditt resiliens med rätt person och i rätt miljö för att det ska få den önskade positiva effekten. Det 

visade sig att vi fick förklara vad själva begreppet resiliens innebär och det tolkade vi som att 

kunskapsläget kring begreppet resiliens var lågt. Samtidigt förstod samtliga innebörden 

av resiliens när vi förklarade begreppet. Respondenterna insåg värdet av att prata om sitt resiliens och 

att lyfta hur de påverkas av deras arbete de utför i organisationen. Således kan den ekologiska 

systemteorin förklara hur socialarbetarens resiliens påverkas av den organisation de arbetar i.  
I vårt resultat ser vi att socialarbetarens resiliens även påverkas av samhället och dess politik och 

rådande attityder som kan förklaras av den ekologiska systemteorin att interaktionen mellan strukturer, 

system inom samhället och individen påverkar. När inte systemet fungerar och samhället befinner sig i 

en ekonomisk kris påverkas och utmanas socialarbetarens resiliens (Gitterman & Germain, 2008, 

Hanefeld et al, 2018). Det vi kunde se i resultatet var att organisationen bör bära på ansvaret och inte 

köra slut på sina medarbetare och inte utnyttja den frivilliga kraft som volontärer erbjuder med deras 

hälsa som insats. Samtidigt ansåg inte alla våra respondenter att ansvaret i huvudsak bör ligga på 

organisationen för att socialarbetaren ska vara hållbar och bevara sitt resiliens. Vi kunde ana att detta 

var ett grekiskt fenomen som kan ha utvecklats på grund av att de har fått stå på egna ben under en 

lång tid och inte fått tillräcklig uppbackning av samhället för att hantera sitt arbete på grund av den 

långvariga ekonomiska krisen i landet.  
Krisen i landet har även gjort att socialarbetare möter främlingsfientliga attityder i samhället som 

ifrågasätter deras arbete med flyktingar när landet inte kan ta hand om sin egen befolkning. Dessa 

rådande attityder i samhället handlar om huruvida flyktingarna ska få vara i landet eller inte och det 

påverkar socialarbetarnas resiliens negativt. Det leder till motsättningar i samhället som utmanar och 

därför är det viktigt att de bygger upp och bevarar sitt resiliens. Deras arbete innebär att de ofta 

behöver gå emot sina egna övertygelser när landet inte har de system, regler och lagar som krävs för 

att de ska kunna göra ett bra arbete. Lagarna som finns i landet tycker respondenterna är bra, men 

problemet är att de inte verkställs och eftersom de inte kan förändra systemet behöver de arbeta mer 

med sig själva. Det innebär att socialarbetaren då hamnar i en ännu mer utsatt position som påverkar 

deras resiliens ytterligare. Därför är det viktigt med stöttning av kollegorna när samhället och 

organisationen inte alltid bistår med de resurser som krävs för att bibehålla sitt resiliens och inte bli 

compassion fatigue och vara hållbar i arbetet.   
Inom organisationen där individen arbetar visar den ekologiska systemteorin vikten av att fungera 

efter både förmåga och kompetens. Anpassningen mellan individer och deras sociala omgivning är för 

socialarbetaren viktigt att arbetsplatsen är en positiv miljö för att samtidigt ska kunna utvecklas och 

vara nöjd. Men om miljön inte är positiv och ger rätt förutsättningar för socialarbetaren att klara av 

utmaningarna som kommer, leder det till stress och en dålig adaptiv passform. Resultatet visade även 

på att ha samma värdegrund och komplettera varandra inom organisationen och tillsammans lyfta 

positiva resultat som de faktiskt kan göra för flyktingen, gav ett starkare resiliens. Även detta går i 



 47 

linje med den ekologiska systemteorin och den forskningen som betonar att det bör finnas ett samspel 

i det system individen befinner sig i (Siporin, 1980, Herrman, et al, 2011). 
Respondenterna och även forskning betonar att handledning är viktigt för att behålla sitt resiliens i 

arbetet med flyktingar. Handledningen behöver ha fokus på socialarbetarens känslor och förmåga för 

att lyckas hålla sig inom sin arbetsroll och för att förebygga att bli compassion fatigue. Vi behöver 

prata om hur vi reagerar och känner, annars måste vi förtränga eller stänga av våra egna känslor och 

det gör oss sämre på att hjälpa andra. Samtidigt finns det ytterligare risker för utbrändhet genom att vi 

sätter oss i en fara för oss själva och sätter vår egen hälsa på spel inom komplexa områden i socialt 

arbete. I arbeten med klientgrupper med allvarliga problem är det ännu viktigare att vi har goda 

arbetsvillkor. Om vi har realistiska förväntningar på vad vi kan göra i vårt arbete och insikter om 

människans komplexitet är vi bäst rustade för att bibehålla vårt resiliens och inte riskerar att bli 

compassion fatigue (Clark & Clark, 2003, Mytum, Heiman & Gawick, 2004).  
Människor har en otrolig förmåga att vänja sig vid saker och ting, men det som händer dagligen är 

farligare för hälsan på längre sikt eftersom vi är duktiga på att normalisera. Men samtidigt hjälper 

normaliseringen oss att orka arbeta med utsatta individer (Isdal, 2017). Vi kunde se att det skett en 

normalisering i socialarbetarens vardag i Grekland i arbetet med flyktingarna på deras sätt att prata om 

de indirekta och direkta belastningarna som de utsätts för dagligen.   
Det finns en risk i arbete med utsatta människor att bli smittad av klientens känslor, det kallas för 

motöverföring och beskriver hur vi kan påverkas genom att få känslomässiga reaktioner i mötet med 

klienter. Genom motöverföring kan klienten omedvetet tillskrivas avsikter, egenskaper och känslor 

som grundar sig i socialarbetarens egna tidigare erfarenheter. Denna motöverföring kan få både positiv 

och negativ effekt. Om det sker en negativ motöverföring handlar det om att socialarbetaren bär på 

egen olöst problematik (Knutson, 2004). Detta var något som flera av våra respondenter beskrev som 

ett problem som de försökte vara uppmärksamma på och de ägnade tid för egenterapi för att bearbeta 

de egna erfarenheterna.   
Vår förförståelse var att den bästa strategin för att bibehålla sitt resiliens är att sträva efter att lämna 

arbetet på arbetet. Resultatet visade att det inte alltid är den bästa strategin för alla. Arbete som 

innefattar möten med lidande innebär att vi blir berörda varje dag och det inte finns någon av- 

och påknapp för känslor. Att vi inte kan trycka på en av- eller påknapp för våra känslor är ett bevis på 

att vi är friska och välfungerande och inga psykopater som kan skära av sina egna känslor och som kan 

sakna känsla av empati inför andras smärta. Oavsett om vi vill eller inte följer arbetet med oss hem, 

allt annat är omöjligt. Det kan till och med vara det sämsta tänkbara och både omänskligt och 

oprofessionellt att alltid sträva efter att lämna arbetet efter arbetsdagens slut, det leder bara till 

ytterligare en belastning (Råbu, Moltu, Binder & Mcleod, 2016). Några av våra respondenter tog ett 

medvetet beslut att ta med sig arbetet hem efter en arbetsdag och menade att det inte hade någon 

negativ påverkan på deras resiliens.  
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En intressant iakttagelse var att endast en av våra respondenter skilde mellan sitt privata och 

professionella resiliens. Respondentens privata resiliens var starkare än det professionella och detta 

var på grund av de utmaningar som arbetet med flyktingarna innebär.  

 

5.5 Slutsats  
Syftet med vår kandidatuppsats var att öka kunskapen om vad som påverkar olika professioners 

resiliens i socialt arbete som befinner sig i en extremt pressad situation. Resultatet ligger till stor del i 

linje med tidigare forskning när det gäller en rad olika faktorer som påverkar socialarbetarens resiliens 

inom individ- organisation- och samhällsnivå (Masson, 2019). En bidragande orsak var att resiliens 

utvecklades över tid genom arbets- och livserfarenhet vilket har ett samband med att åldern påverkar 

personens resiliens. Det har vi sett utifrån intervjuerna oavsett om personen arbetar med flyktingar i 

Grekland som volontär, jurist eller socialarbetare.   
På individnivå var de största påverkansfaktorerna ålder genom utbildning, arbets- och livs-

erfarenhet, personlig tro, egenomsorg, gränssättning, självkänsla, skyddsmekanismer, attityder och 

egenskaper som påverkade. Den personliga tron hade en stor inverkan på deras resiliens till skillnad 

från att religionen i landet inte påverkade dem alls. Deras personliga tro gjorde det lättare att hantera 

det som var utmanande i arbetet med flyktingar och stärkte deras resiliens till skillnad från den grekisk 

ortodoxa religionen.   
På organisationsnivå var det ansvarsfördelning inom organisationen, stöttning av kollegor på 

arbetsplatsen, handledning på olika sätt och att prata om sitt resiliens inom organisationen, som hade 

inverkan på deras resiliens. Resultatet visade även att om de arbetade som volontär eller socialarbetare 

påverkade det individens resiliens på olika sätt, på grund av ansvarsfördelningen, reglerade arbetstider 

och strukturerade arbetsuppgifter.  
De faktorer som påverkade socialarbetarens resiliens på samhällsnivå var politik, religion och 

samhälleliga attityder på olika sätt. Här visade resultatet det omvända när det kom till religion, men 

deras klienters religion utmanade deras resiliens. Den grekisk ortodoxa religionen påverkade inte de 

som arbetar med flyktingar.  
Om socialarbetaren som arbetar med flyktingar inte har ett starkt resiliens finns det en stor risk att 

bli compassion fatigue, bli utmattad, långtidssjukskriven eller att inte kunna arbeta med socialt arbete 

över huvud taget. Det är inte enbart individens ansvar att bli hållbar och ha ett starkt resiliens. Vi har 

sett att det är viktigt att socialarbetaren får stöd på sin arbetsplats för att bygga upp, arbeta med och 

bevara sitt resiliens i mötet med flyktingar. Om jag inte har ett starkt resiliens kan det påverka mötet 

med klienten negativt.  
Slutsatsen är att dessa faktorer visade sig ha betydelse för hur en socialarbetares resiliens 

påverkades i ett extremfall. Vidare visar vårt resultat att det är av stor vikt att lyfta fram de svårigheter 

som socialarbetare möter i arbetet med flyktingarna i Grekland. Vårt resultat bekräftar vår hypotes att 

individens resiliens påverkas av faktorer på individ- organisations- och samhällsnivå. Den forskning vi 
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tagit del av visar på många likheter kring det vi kommit fram till i vårt resultat, att det finns 

påverkansfaktorer som kan stärka ens resiliens. Vi har däremot inte sett motsättningar kring vikten av 

att prata om resiliens som begrepp. Snarare pekar all den forskning vi tittat på att det är viktigt att bära 

på ett starkt resiliens i arbetet med utsatta individer. En faktor som inte kom fram i forskningen som 

visade sig i vårt resultat var att den grekisk ortodoxa religionen inte hade en inverkan på social-

arbetare. Men den personliga tron hade en positiv inverkan på personens resiliens.  
Ytterligare en sak vi inte sett i den forskning vi studerat som vi såg i vårt resultat är hur viktigt det 

är att lyfta och medvetandegöra begreppet resiliens och prata om det på mikro- meso- och makronivå. 

Våra respondenter talade dock inte i lika stor grad om att egenskaper hade inverkan på resiliens som 

forskningen har visat på.  
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6 Diskussion  
Vi som inte lever i den grekiska kontexten och inte heller utsätts för likadana utmaningar i vårt sociala 

arbete i samma utsträckning har väldigt mycket att lära av hur socialarbetarnas resiliens påverkas av 

de tre olika nivåerna den befinner sig i. Det vi som författare främst vill lyfta fram och 

medvetandegöra i vår studie är vikten av att prata om socialarbetarnas resiliens eftersom vi påverkas 

av den miljö vi befinner oss i både på mikro-, meso- och makronivå ur ett ekologiskt systemteoretiskt 

perspektiv (Gitterman & Germain, 2008). För att individens resiliens ska stärkas behöver vi stöttning 

från vår arbetsplats och det samhälle vi lever i eftersom vi påverkas av dessa nivåer. Men om 

arbetsgivaren inte tar sitt ansvar att registrera och tolka förändringar och symtom hos de anställda har 

vi som individer ett ansvar att säga ifrån. Om det saknas kunskaper om hur vårt arbete kan belasta oss 

emotionellt kan det kanske skapa rädslor att framstå som svag som gör att vi eventuellt inte vill berätta 

hur vi mår (Kinman & Grant, 2010). Därför behöver det finnas stöttning kollegor emellan och det är 

något som samtliga av våra respondenter verkligen tryckte på. 
Den forskning vi tittat på visar inte i lika stor utsträckning på hur viktigt det är att medvetandegöra 

vårt resiliens genom att faktiskt använda begreppet som vårt resultat visade. Vår erfarenhet är att 

många socialarbetare pratar om hur de hanterar utmaningar i det sociala arbetet men är inte medvetna 

om att det är just resiliens de talar om. Socialarbetare kan beskriva hur de hanterar komplexa ärenden 

men talar inte specifikt om just begreppet resiliens. De använder istället ord som motståndskraft, 

återhämtningsförmåga eller förmåga att härbärgera som begreppet resiliens innebär. Vi tänker att 

om resiliens medvetandegörs och lyfts upp mer kan vi mer aktivt arbeta med vårt resiliens när vi vet 

hur stor inverkan det har på vårt arbete och på vår psykosociala hälsa för att få en hållbarhet inom vårt 

yrke. Vi behöver kontinuerligt arbeta med oss själva och aktivt använda oss av strategier för att vi ska 

få ett starkt resiliens på grund av att vårt resiliens kontinuerligt förändras över tid och behöver 

aktiveras i risksituationer. Om vi inte tar ansvar för vår egen hälsa och ägnar oss åt egenomsorg visar 

forskning på att risken är stor att vi blir utmattade och inte visar empati för våra klienter (Masson, 

2019, Isdal, 2017).   
Vi upplever att attityden inom den svenska socialtjänsten är att det är individens ansvar att ta hand 

om sig för att bli hållbar och att förhållningssättet är att om du inte håller inom socialt arbete bör du 

arbeta med något annat. Hur mycket av handledningen tar upp den egna hälsan som påverkas av den 

psykosociala miljön på arbetsplatsen? Vi tänker att det är väldigt olika på arbetsplatserna men 

upplever att det ofta inte pratas om att vi själva påverkas emotionellt av vårt arbete. Många gånger tas 

det inte tillräckligt med tid för att reflektera över våra utmaningar och belastningar som vi möter inom 

socialt arbete på just arbetsplatsen. Socialt arbete är ett komplext riskyrke där vårt resiliens påverkas 

och utmanas. Vi behöver lyfta att socialt arbete är ett riskyrke och acceptera vad arbetet gör med oss 

för att vi inte ska känna oss misslyckade om vi upplever att arbetet påverkar oss emotionellt negativt.   
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Vi har mycket att lära kring hur individers resiliens fungerar i extremfall för att vi bättre ska kunna 

förbereda oss på att vi i framtiden troligen kommer att möta allt fler flyktingar även i Sverige. Idag är 

många flyktingar fast i Grekland och det innebär stora problem både för befolkningen och för 

flyktingarna själva. Att återvända till sitt hemland är sällan ett alternativ, det verkar som den enda 

lösningen är att fler länder öppnar sina gränser och att vi börjar ta emot flyktingar i fler europeiska 

länder. I Sverige kommer vi troligen att möta både de flyktingar som redan finns inom Europa och 

med stor sannolikhet även många klimatflyktingar på grund av världens klimatförändringar.  
Vi måste tala mer om hur vi som arbetar med människor färgas och präglas på ett eller annat sätt, 

och tala om hur vi reagerar och påverkas, att det inte är en svaghet utan det är professionalitet. Vi 

anser att de som arbetar med utsatta individer bör stanna upp och reflektera kring hur arbetet påverkar 

dem som människor och vad vi behöver för att klara av att arbeta med det vi gör. För om vi själva inte 

mår bra och inte är i balans kan vi heller inte utföra ett bra arbete och det finns en stor risk att vi 

blir compassion fatigue. Vi har ansvar gentemot våra klienter att ta hand om oss själva för att kunna 

bemöta och hjälpa på bästa sätt. Vi behöver anpassa våra liv så att det motsvarar arbetets fysiska och 

psykiska krav genom egenomsorg. Människor bär i regel på en enorm styrka och har kapacitet att tåla 

tunga påfrestningar under en lång tid, men det är inte bra att tåla för mycket (Kinman & Grant, 

2016).   
I Grekland pågår en ekonomisk kris samtidigt som samhället inte kan hantera den extremt utsatta 

situationen med flyktingar som blivit fast i landet på grund av att Europas gränser är stängda. 

Myndigheter är tvungna att ta beslut som inte alltid är till fördel för flyktingen och det påverkar även 

greken i landet som har behov av omvårdnad med ekonomi och hälsa. Det är viktigt även för ett 

samhälle som befinner sig i en extremt utsatt situation att ha ett starkt resiliens (Hanefeld et al 2018).  
För att belysa vad som pågår i Grekland har media en betydande roll att rapportera vad som pågår i 

landet, men behöver så klart beaktas från olika synvinklar. Men just nu skrivs det inte särskilt mycket 

om situationen i Grekland att det fortfarande finns en stor tillströmning av flyktingar och att många 

flyktingar faktiskt sitter fast i landet. Frågan är om vi orkar läsa, om vi orkar bry oss? Vi kanske bara 

klarar av att hantera en kris i världen i taget och nu riktas all vår energi att oroa oss för klimat-

förändringarna. Men om vi slutar bry oss om våra medmänniskor, oavsett var i världen de befinner sig, 

vad gör det med oss som människor? Vi behöver tänka att det kunde varit vi. Vad hade vi gjort om det 

drabbat oss, om vårt land hamnat i krig och vi var tvungna att fly? Genom detta examensarbete kan vi, 

förutom att lyfta socialarbetarnas utmaningar, hjälpa till att göra flyktingarnas röster hörda.   
Det finns många glädjeämnen i socialt arbete men om belastningarna i arbetet blir för omfattande 

försvinner de positiva aspekterna. Det allra finaste som finns är nog att arbeta med människor, vi får 

tillåtelse att komma nära inpå många fantastiska människor som befinner sig i kris och vi kan komma 

att betyda något viktigt för någon annan. 
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6.1 Framtida forskning och vägar framåt  
Utbildningsinstitutioner för socionomprogrammet behöver satsa mer på hållbarhet inom socialt arbete 

innefattande redskap för att bygga upp och bibehålla sitt resiliens i arbetet med utsatta individer. I 

syfte att det sociala arbetet ska förbättras och hållbarheten hos socialarbetare förlängas. Det skulle 

göra nyutexaminerade socionomer mer förberedda på att möta utsatta individer och samtidigt bibehålla 

sitt resiliens och vara förberedda på att möta till exempel flyktingar som befinner sig i en extrem 

situation.   
Todaro-Franceschi (2013) menar att det i nuläget är ett problem med bristande forskning och 

kunskap inom arbeten som innefattar möten med utsatta individer. Han menar att det i sig är en viktig 

orsak till att vi har försummat de belastningarna som föreligger i arbeten med andra människor. Vidare 

menar han att det dessutom finns en lång tradition inom vår samhällskultur att ofta förtiga våra 

psykiska problem. Han problematiserar också att många som undervisar vid våra högskolor och 

universitet faktiskt saknar erfarenhet av praktiskt arbete inom fältet, eller det faktum att de inte längre 

minns hur det var att arbeta “på golvet” om det gått många år sedan de arbetade inom socialt 

arbete. Utbildningsinstitutioner har ansvar för att utbilda socialarbetare som kan utföra sitt arbete 

genom att förbereda studenterna på hur de ska klara av det. Studenters praktikperioder har blivit allt 

kortare inom flera utbildningar och det borde bekymra myndigheterna eftersom det ger sämre kvalitet 

på den hjälp som befolkningen får, hög sjukfrånvaro och allt fler lämnar yrket.  
På socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke högskola har vi en kurs som heter Personlig och 

professionell utveckling som är löpande under hela utbildningen. Denna kurs innehåller temat “hållbar 

socionom”. Men frågan är om det är tillräckligt för att förbereda den nyexaminerade socionomen för 

den typen av socialt arbete som är mer emotionellt krävande som kan innefatta arbeta med flyktingar, 

barn och unga och våldsutsatta individer? Vi kanske skulle kunna vara mer förberedda på denna typ av 

arbeten om vi hade fler perioder med verksamhetsförankrad utbildning, det vill säga praktik där vi kan 

få erfarenhet av denna typ av arbeten.   
Flera av våra respondenter ansåg att utbildning var en faktor för att stärka deras resiliens, men flera 

påpekade just att deras socionomutbildning inte gett dem de rätta förberedelserna inför arbetet med 

flyktingar. Ett fåtal menade också att resiliens inte är möjligt att läras ut teoretiskt utan det fylls på 

under hela livet genom erfarenheter. Därför borde det forskas mer kring vilka metoder och 

tillvägagångssätt som på bästa sätt kan lära ut strategier för att stärka sitt resiliens under utbildningen 

för socionomer.  
I inledningen av vår socionomutbildning blev vi rekommenderade att gå i terapi för det vi skulle 

mötas av under dessa tre och ett halvt år. En fundering som kommit upp under studiens gång är att det 

kanske ska vara obligatoriskt med terapi för att ge bättre förutsättningar att vara förberedd för de 

utmaningar som väntar i det sociala arbetet. Majoriteten av våra respondenter såg att terapi på något 

sätt hjälpte dem att hantera sitt resiliens att bli hållbar i yrket.   
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I vår studie såg vi att en viktig aspekt var att lyfta resiliens på individ-, organisations- och 

samhällsnivå. Masson (2019) menar att både individen och organisationen behöver ha ett ansvar för att 

hjälpa till att förbättra effekterna om personen utsatts för trauman i sitt arbete. Om socialarbetaren 

utsätts för sekundär traumatisk stress kan det resultera i att klienten inte får ett bra bemötande av 

socialarbetaren genom att stressen kan påverka dem på ett personligt och professionellt plan.  
Därför hade det varit intressant att forska vidare på hur processen ser ut på organisationsnivå för att 

både se till att socialarbetaren får adekvat hjälp och i förlängningen att klienten ska få de bästa 

förutsättningarna att få den hjälp den behöver. Hur kan till exempel en arbetsgivare medvetandegöra 

en socialarbetares styrkor och svagheter för att vara effektiv i sin tjänsteutövning? I nuläget uppgav 

våra respondenter att de fick handledning och stöttning av kollegor. Även våra erfarenheter av 

stöttning inom socialtjänsten är just handledning. Men vad är bästa sättet utifrån den kontext 

verksamheten befinner sig? Hur ser kunskapen på chefsnivå ut och har de rätt befogenheter?  

Mycket av ansvaret faller på individen istället för på organisationsnivån och vi upplever att 

attityden även inom den svenska kontexten är att det största ansvaret ligger på att individen tar hand 

om sig själv för att bli hållbar.   

   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 54 

Referenslista 
Alper, L. (2019). Greece is not safe for asylum seekers and refugees to be sent back to. Hämtad 5 maj, 

2019, från Freemovement, http://www.freemovement.org.uk/returns-to-Greece 

 
American Psychological Association. (2019). The road to resilience. Hämtad 25 mars 2019, från 

American Psychological Association, https://www.apa.org/helpcenter/road-resilience 
 

Astvik, M., & Melin, M. (2012). Coping with the imbalance between job demands and resources: A 

study of different coping patterns and implications for health and quality in human service 

work. Journal of Social work, 13 (4), 337–360. doi.org/10.1177/1468017311434682 
 

Borge, A.I.H. (2011). Resiliens: risk och sund utveckling. (2., rev., uppdaterade och utök. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 
 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (1. uppl.) Malmö: Liber. 
 

Clark, A., & Clark, A. (2003). Human resilience: A fifty year request. London, UK: Jessica Kingsley 

Publishers. 
 

Carlton, B. S., Goebert, D. A., Miiyamoto, R. H., Andrade, N. N., Hishinuma, E. S., Makini, G. K., ... 

Nishimura, S. T. (2006). Resilience, family adversity and well-being among Hawaiian and 

non-Hawaiian adolescents. International Journal of Social Psychiatry, 52 (4), 291–308. 

doi:10.1177/0020764006065136 
 

Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-

Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76–82. 
 

De las Olas Palma-García, M., & Hombrados-Mendieta, I. (2014). Resilience and personality in social 

work students and social workers. International Social Work, 60 (1), 19–31. 

doi.org/10.1177/0020872814537856 
 
Forsman, B. (1997). Forskningsetik. En introduktion. (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 

Gitterman, A. & Germain, C. B. (2008). The life model of social work practice: Advances in theory 

and practice, (3rd ed.). New York, NY: Columbia University Press. 
 



 55 

Hanefeld, J., Mayhew, S., Legido-Quigley, H., Martineau, F., Karanikolos, M., Blanchet, K., … 

Balabanova, D. (2018). Towards an understanding of resilience: responding to health systems 

shocks. Health Policy & Planning, 33, (3), 355–367. doi: 10.1093/heapol/czx183. 
 

Herrman, H., Stewart, D.E., Diaz-Granados, N., Berger, E.L., Jackson, B. & Yuen, T (2011). What Is 

Resilience? The Canadian journal of Psychiatry. doi.org/10.1177/070674371105600504. 

 
Hessel, H. (2016). Att mäta samhällelig resiliens. CenCIP Professional Papers, (2). 

 
Isdal, P. (2017). Medkänslans pris: om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet 

hos yrkesverksamma. (Första upplagan). Stockholm: Gothia fortbildning. 

 
Kinman, G., & Grant, L. (2010). Exploring Stress Resilience in Trainee Social Workers: The Role of 

Emotional and Social Competencies. British Journal of Social Work. 

doi:10.1093/bisw/bcq088 

 
Kinman, G., & Grant, L. (2016). Building Resilience in Early-Career Social Workers: Evaluating a 

Multi-Modal Intervention. The British Journal of Social Work, 47 (7).1979–1998. 

doi.org/10.1093/bjsw/bcw164  

 
Knutson H.V. (2004). Motoverføring i individualterapi og miljøterapi. Tidskrift for Norsk 

Psykologforening, 41(10), 804–809.  
 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
 

Maytum, J.C., Heiman, M.B., & Gawick, A.W. (2204). Compassion fatigue and burnout in nurses 

who work with children with cronic conditions and their families. Journal of Abnormal and 

Social Psychology, 67 (4), 371–378.  
 

McFadden, P., Mallet, J., Campbell, A., & Taylor, B. (2019). Explaining Self-Reported Resilience in 

Child-Protection Social Work: The Role of Organizational Factors, Demographic Information 

and Job Characteristics. The British Journal of Social Work, 49 (1), 198–216. 

 
 

 



 56 

Masson, F. (2019). Enhancing resilience as a self-care strategy in professionals who are vicariously 

exposed to trauma: A case study of social workers employed by the South African Police 

Service. Journal of Human Behavior in the Social Environment 29 (1). 

doi:10.1080/10911359.2018.1474159 
 

Moberg, F. & Hauge Simonsen, S. (2015). What is resilience? An introduction to a popular yet often 

misunderstood concept. Hämtad 27 mars 2019 från Stockholm Resilience Centre 

https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2015-02-19-what-is-

resilience.html 
 

Moss, S. M. (2010). Exploring Family Resilience Amongst South African Social Work Client 

Families. University of South Africa, Pretoria, South Africa. 
 

Payne, M. (2015). Modern teoribildning i socialt arbete. Natur & Kultur. 
 

Persson, T. (1995). Att möta människor i kris: om kristeori och krisbistånd. ([Ny utg.]). Lund: 

Studentlitteratur. 

 
Redcross (2018). Så hjälper vi flyktingar i Grekland. Hämtad 1 mars 2019 från Svenska Röda Korset, 

https://www.redcross.se/vart-arbete/g/grekland/sa-hjalper-roda-korset-flyktingar-i-grekland  
 

Rees, C., Breen, L., Cusack, L., & Hegney, D. (2015). Understanding individual resilience in the 

workplace: the international collaboration of workforce resilience model. PMC, US National 

Library of Medicine, National Institutes of Health. doi:10.3389/fpsyg.2015.00073 
 

Schulz, O. (2019). Evakuera de grekiska öarna nu. Hämtad 7 maj 2019 från Läkare utan gränser. 
https://lakareutangranser.se/nyheter/evakuera-de-grekiska-oarna-nu 

 

Seawright, J., & Gerring, J. (2008) Case Selection Techniques in Case Study Research. A Menu of 

Qualitative and Quantitative Options. Political Research Quarterly. Vol 61 Number 2 2008 

University of Utah. doi:10.1177/1065912907313077 
 

Siporin, M. (1980) Ecological Systems Theory in Social Work. The Journal of Sociology & Social 

Welfare, 7 (4). State University of New York, Albany. 
 



 57 

United Nations (2015). Transforming our world. The 2030 Agenda for Sustainable Development. 

Hämtad 24 maj 2019 från United Nations. https://sustainabledevelopment.un.org/ 

post2015/transformingourworld/publication 

 

Sverige för UNHCR. (2019). Hjälp till utsatta flyktingar på Lesbos. Hämtad 7 maj 2019, från Sverige 

för UNCHR, https://sverigeforunhcr.se/blogg/hjalp-till-utsatta-flyktingar-pa-lesbos 

 
Teater, B. (2014). Social work practice from an ecological perspective. In C.W. LeCroy (Ed.), Case 

studies in social work practice (3rd.). Belmont, CA: Brooks/Cole. 

 
Todaro-Franceschi, V. (2013). Compassion Fatigue and burnout in nursing. New York: Springer 

Publishing Company.   

 
Tsamatropoulou, M. (2016). Grekland nu ett land i ständig rörelse. Hämtad 7 maj 2019 från Caritas, 

https://caritas.se/nyhetsarkiv/2016/september/blogg.grekland-nu-ett-land-i-standig-rorelse.  
 

Van Breda, A. (2011). Resilience assessments in social work: The case of the SA department of 

defence. Social Work Maatskaplike Werk, 47 (1), 1–14. doi:org/10.15270/47-1-139 

 
Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed.  

   

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

Intervjuguide/ Interview guide 

Semistrukturerade intervjufrågor / Semi-structured interview questions 

  
Individ/ Individual 

Berätta om dig själv, vem du är (kön och ålder?) 
Tell me about yourself, who you are. (Gender, age?)  

 

Har du en socionomutbildning?  
Do you have a social worker education?  

 
Ser du att ditt resiliens har förändrats i och med ditt arbete med flyktingar, på vilket sätt i så fall?  
Do you see that your resilience has changed in your work with refugees? If it has, in which way? 

 
Hur tar du själv ansvar för din egen hälsa i arbetet?   
How do you take responsibility for your own health at work? 
How do you take care of your own health to maintain in what you do at work? 

 

Hur påverkar ditt resiliens dig som profession, privat och personligt?  
How does your resilience affect you as a profession, private and personal?  

 
Hur arbetar du konkret för att underhålla ditt resiliens/ Hur gör du för att stå ut? (Ex någon ”ritual” för 

att lämna jobbet på jobbet eller någon strategi för att inte gå in för emotionellt i mötet med klienter).  
How do you work specifically to maintain your resilience? How do you stand out? (Ex any "ritual" to 

leave the job at work or any strategy not to go in for emotional in the meeting with clients) 

 
Tror du att ålder / kön/ livserfarenhet påverkar individens resiliens? På vilket sätt?  
Do you think that age / gender / life experience affects the individual's resilience? In which way? 

 
Tror du att självkänsla kan påverka individens resiliens?  
Do you think the self-esteem can affect the individual's resilience? 

 
Är du troende? På vilket sätt påverkar det ditt resiliens?  
Are you a believer? How does it affect your resilience? 

 

Vad kan göra att ditt resiliens raseras?   
What can cause your resilience to be razed, (ruined)? 
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Fyller det någon funktion att prata om resiliens? På vilket sätt? 
Does it fill any function to talk about resilience? How? 

 
Kan det vara till skada att prata om resiliens?  
Can it be detrimental to talk about resilience? 

 
Händer det att tar du med dig “jobbet” hem? Vad är det som gör att du tar det med hem? 
Is there any time you take the "work" home with you? What makes you take it home?  

 

Skattningsfråga: Hur starkt resiliens skattar du att du har? 1-2-3-4-5. 1= svagt resiliens, 5= starkt 

resiliens.  
In a scale, how strong resilience do you think you have? 1-2-3-4-5. 1 = weak resilience, 5 = strong 

resilience. 

 
Organisation/ Organization 

På vilket sätt jobbar du med klienten i din organisation? Hur är det att arbeta med det du gör?  
How do you work with the client in your organization? How is it to work with what you do? 

 
Vad lärde du dig på din utbildning om att bli hållbar på ditt arbete? Blev du förberedd på vad arbetet 

kunde göra med dig och hur du skulle hantera det? 
What did you learn at your education about becoming sustainable at your work? Were you prepared 

for what the work could do with you and how you would handle it? 

 

Vilken strukturell och social utsatthet möter du i ditt arbete? (Strukturell och social utsatthet avser 

exponering för förhållanden som till sin karaktär är omänskliga ex fattigdom, nöd, svält, epidemier, 

krig, politisk el systematisk brutalitet, grundläggande orättvisa, naturkatastrofer, korruption, 

maktmissbruk, ekonomisk utsugning, förtryck i olika former som rasism, sexism, religionsförföljelse, 

diskriminering av hbtq personer el liknande) 
What structural and social vulnerability do you encounter in your work? (Structural and social 

vulnerability refers to exposure to conditions that, by their very nature, are inhuman ex-poverty, 

distress, starvation, epidemics, war, political electricity systematic brutality, basic injustice, natural 

disasters, corruption, abuse of power, economic exploitation, repression in various forms such as 

racism, sexism, religious persecution, discrimination of LGBTQ people, etc.) 
How that that affects your resilience? 
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Vilka direkta belastningar möter du i ditt arbete? Direkta belastningar: klienters död, klienters 

självmord/självmordsförsök, våld, hot, kränkningar, gränsöverstiganden (närgånghet, respektlöshet, 

ingen hänsyn osv) sexualiserat beteende (antastande, blottande, sexuella trakasserier), självskador, 

avvisande, anhörigas aggression.   
 What direct charges do you face in your work? (Direct loads: clients' death, client suicide / attempted 

suicide, violence, threats, violations, border crossing (closeness, disrespect, no consideration, etc.) 

sexualized behavior (offensive, exposing, sexual harassment), self-harm, rejection, aggression by 

relatives). 
How that that affects your resilience? 

 
Vilka indirekta belastningar möter du i ditt arbete? (Indirekta belastningar: klienternas maktlöshet och 

depression, klienternas smärta, berättelser om svåra livssituationer med trauman, våld, övergrepp och 

svek, berättelser om en svår uppväxt med trauman, våld, övergrepp, omsorgssvikt, svek och andra 

belastningar, vetskapen om klienternas framtid, möjligheter och prognos, de närståendes smärta, sorg 

och förtvivlan).  
What indirect stresses do you face in your work? (Indirect strain: clients' powerlessness or 

depression, clients' pain, stories of difficult life situations with trauma, violence, abuse and betrayal, 

stories of a severe upbringing with trauma, violence, abuse, neglect, betrayal and other stresses, 

knowledge of the clients' future, opportunities and prognosis, the pain of the relatives, sorrow or 

despair). 
How that that affects your resilience? 

 
På vilket sätt tar din arbetsgivare ansvar för belastningarna i arbetet? Hur tar du och dina kollegor 

ansvar för varandra? Är kollegorna som grupp ett stöd för varandra?  
How does your employer take responsibility for the workloads? How do you and your colleagues take 

responsibility for each other? Are your colleagues as a group supporting each other? 

 
Vad behöver du som individ för att ha ett så starkt resiliens som möjligt för att du ska klara av de 

dagliga belastningarna och utmaningarna som ditt arbete innebär? 
What do you need as an individual to have as strong a resilience as possible in order to deal with the 

daily stresses and challenges that your work entails? 

 

Har du behövt sjukskriva dig på grund av emotionell utmattning som socialarbetare? 
Is there any time you had to sick leave yourself because of emotional exhaustion as social worker? 
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Tror du att individens resiliens påverkas av att du arbetar som volontär eller som socialarbetare? På 

vilket sätt?  
Do you think that the individual’s resilience is influenced if you work as a volunteer or as a social 

worker? How? 

 
Samhälle/ Society 

Påverkar samhället som du lever och bor i ditt resiliens? På vilket sätt?  
Affects the society where you live and work your resilience. How? 

 
Er officiella religion är ju grekisk-ortodox kristendom, tror du att den påverkar ditt arbete med 

flyktingar?  
Your official religion is Greek Orthodox Christianity, do you think it affects your work with refugees? 

 
Hur ser du på flyktingarnas situation i Grekland och hur påverkar det ditt resiliens? 
What do you think about the situation for the refugees in Greece? How does that affect your 

resilience? 
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Consent letter 
We are two students at the social worker program at Ersta Sköndal Bräcke University in Sweden, 

which in our project work in term sex will write a thesis. Our research question is how the social 

worker, with its resilience maintain their health in the work with refugees in Greece.  
In order to answer our research question, we will gather data through semistructured interviews as we 

will interview social workers who works with refugees. We see that this type of survey is important 

because this kind of social work is specially emotionally burdensome.  

 
• You as a participant in our study free to respond as personally and privately as you wish to our 

interview questions.  

• Your participation is voluntary, and you can cancel your participation at any time.  

• We do not save personal data and the material we report in our report will be unidentified so 

that quotes or similar cannot be identified or derived from a specific person.  

• Our collecting material will not be used or lent for commercial use or other scientific 

purposes. We have no hidden agendas with our projekt.  

• We wish to be able to contact our participation after our interview for possible additional 

questions.  

 

  
If you have any questions about this project, please contact us at: 
beatrice.smedman@esbhstudent.se, sofia.grenevall@esbhstudent.se. 
Beatrice Smedman and Sofia Grenevall, Ersta Skondal Bracke University. 
Our supervisor is Anna Mankell; anna.mankell@esh.se 

  
Consent of interview: 
Printed name and signature: 

  
__________________________________ 
Place and date: 

  

  
__________________________________ 

 

  

  

 


