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Studien syftar till att belysa motivation och relationsskapande i arbetet med 
barn och ungdomar som upplevt trauma, samt hur arbetet kan påverka 
professionellas hälsa. Den metodologiska utgångspunkten som används är 
en hermeneutisk-fenomenologisk kvalitativ ansats med semistrukturerade 
intervjuer. Resultatet undersöktes tillsammans med motivation, där vi utgick 
utifrån teoretikerna Karlsson, Maslow och Locke, även Lazarus och 
Folkmans copingstrategier användes. En av flera slutsatser som framkom i 
studien är vikten av bland annat relationsskapandet. För att kunna 
genomföra en god behandling och kunna hjälpa klienten på bästa sätt krävs 
det en bra relation mellan den professionella och klienten. För kunna skapa 
relationer krävs det ömsesidig respekt och tillit.  Ytterligare en slutsats som 
har gjorts är kopplat till de professionellas hälsa, där det visar sig ha en 
påverkan av arbetet med barn och ungdomar som upplevt trauma. 
Påverkningen kan ske på olika sätt men resultatet påvisar vissa likheter i de 
professionellas hälsopåverkan, trots varierande yrkeskategorier. Ytterligare 
en slutsats som framkom är vikten av att som professionell ta hand om sig 
själv, och även handledningens betydelse framkom.   
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1 INTRODUKTION 
 

Denna uppsats kommer att handla om hur professionella skapar motivation och relation 
i arbetet med barn och ungdomar som upplevt trauma, samtidigt som uppsatsen belyser 
de professionellas hälsopåverkan. Vi anser att det är ett viktigt ämne att lyfta då sociala 
arbeten medför  vissa riskfaktorer som kan påverka den professionellas hälsa negativt. 
Utifrån det blev studiens syfte att belysa motivation och relationskapande i arbetet med 
barn och ungdomar som upplevt trauma, samt hur arbetet kan påverka den 
professionellas hälsa. 

Som socialpedagog är det viktigt att se till varje klients behov, bakgrund och fokusera 
på de positiva och förändringsbara faktorerna. Det är samtidigt viktigt med tillit och 
trygghet i relationen mellan professionell och klient, inte minst för dessa ungdomar som 
har genomgått traumatiska erfarenheter och tappat tillit till omgivningen (Cederlund & 
Berglund, 2015). Det är därför viktigt att lyfta den professionella så att hen orkar arbeta, 
stå emot påfrestningarna samt att kunna genomföra ett positivt arbete tillsammans med 
klienten. 

Under de psykiatriska diagnoserna som görs i samband med sjukskrivningar består 90% 
av förstämnings-, ångest och stress- syndrom (Försäkringskassan 2016:7). Mellan åren 
2010-2015 ökade antalet psykiatriska diagnoser med 73% hos kvinnor och 27% hos 
män. 66% av dessa är anpassningsstörningar och stressreaktioner, 26 % representerar en 
depressiv period och 8 % består av övriga psykiatriska diagnoser (Försäkringskassan 
2016:2). Inom kategorin som innehåller anpassningsstörningar och stressreaktioner 
samt den depressiva perioden, kan det antas att de som sjukskriver sig i yrkesgruppen 
professionella som arbetar med barn och ungdomar som upplevt trauma ingår. Lewis & 
King (2019) och Owens-King (2019) beskriver bland annat vikten av att kunna hantera 
de berättelser som den professionella får ta del av inom socialt arbete, just för att 
förhindra till exempel utbrändhet tillsammans med andra stressreaktioner. Något som 
kan likna utbrändhet som även är vanligt vid arbete med barn och ungdomar som 
upplevt trauma är sekundär traumatisk stress (STS). 

För att kunna förebygga en eventuell sjukskrivning behöver den professionella olika 
verktyg för att kunna hantera och acceptera olika svårigheter. Samtal i möte med en 
klient anses vara en svårighet i arbetet inom psykiskt påfrestande yrken. I samtal som 
upplevs vara svårare än andra tvingas den professionella  möta sig själv och konfrontera 
sina inre känslor (Cajvert, 2018).  

Här är ett citat som Cajvert (2018) använt sig av i boken Att möta människor i trauma – 
om ensamkommande unga som skildrar det svåra i ett samtal för den professionella. 

”Är jag kompetent? Är jag en god människa? Är jag värd att älskas?” 
(Cajvert, 2018, s. 104)  
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Genom att kunna acceptera olika egenskaper hos sig själv kommer den professionella 
att känna sig i balans, vilket är viktigt i svåra samtal. Cajvert (2018) beskriver 
egenskaper som professionella ska förhålla sig till för att hen ska kunna erkänna sina 
egna misstag, vara ärlig mot sig själv samt att erkänna misstag som bidragit till 
problemet. De måste kunna inge hopp, vara positiva och kunna prata med klienten kring 
jobbiga samtal. Samtidigt som de förväntas att hantera olika reaktioner utifrån 
situationen. Genom att samtala med ungdomar om beslut som de inte själva stödjer kan 
detta leda till en inre konflikt hos den professionella. Det är viktigt att det finns en 
möjlighet för professionella i arbetet att kunna ge uttryck för sina tankar, att det finns tid 
för att prata om och diskutera svårigheter med arbetet samt vilka känslor det väcker. 
Svåra samtal kan påverka arbetet med barnen och ungdomarna och med hjälp av 
handledning kan personen uttrycka sina känslor och visa en sårbarhet.  

1.1 Begreppsdefinition 
För att förtydliga några av de begrepp som används i studien kommer begreppen 
trauma, professionella, klient, motivation och sekundär trauma att förklaras närmare 
här nedan: 

1.1.1 Trauma  

När en person upplever en situation som blir för mycket för att hantera på egen hand 
kan detta upplevas traumatiskt. En eller flera upprörande händelser så som våld, sexuellt 
våld, krig eller olyckor m.m. kan göra att det uppstår känslomässiga och fysiska 
reaktioner hos individen (Silver m.fl., 2018).  

1.1.2 Professionella 

I denna studie har vi valt att använda oss av professionella vilket innebär yrkesmässig 
personal som har kunskap kring arbetet med trauma inom olika verksamheter. Melin 
och Näsholm (2011) anser att erfarenheter, kunskap och mognad är delar som behövs 
för att kunna vara professionell i arbetet.  

1.1.3 Klient 

Det finns många olika benämningar för den individuella människan som kommer i 
kontakt med olika hjälpverksamheter. Vi har valt att använda oss av samlingsbegreppet 
klient då det är ett vanligt förekommande begrepp inom socialpedagogiken. Barn och 
ungdomar motsvarar klient i denna studie. 

1.1.4 Motivation 

Motivation är en psykologisk term som kan påverka människan i olika riktningar utifrån 
dess inre faktorer. Det påverkar beteendets inre process så som, inriktning, styrka samt 
uthållighet (Karlsson, 2012). 
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1.1.5 Sekundär trauma 

Sekundär trauma är något professionella kan drabbas av via regelbundna samtal med 
barn och ungdomar som upplevt trauma. Den professionella kan då uppleva akuta 
känslomässiga reaktioner (Owens-King 2019). 

2 Bakgrund 
Detta avsnitt kommer inledningsvis att handla grundläggande om vad trauma innebär 
och vilka olika typer det finns, samt hur det kan påverka en person. Vidare kommer 
också tre olika sätt om hur arbetet med trauma kan se ut samt myndigheters syn och 
förslag på behandling av trauma. 

2.1.1 Olika symptom vid trauma 

Symptom av trauma kan visas på många olika sätt, då det är personens egna 
uppfattningar av traumat som påverkar hur de kan se ut. Det finns ett flertal symptom 
efter ett trauma, där ångest är en av dem. Vilket i sin tur kan kopplas till fysiska symtom 
som magproblem, lättskrämdhet och hjärtklappningar.  

Flera fysiska symptom som är förknippade med traumatisering är hjärt- och 
kärlsjukdomar och fetma, vilket kan tänkas bero på långvarig stress. En stressrelaterad 
sjukdom efter ett trauma är post-traumatic stress disorder (PTSD) (Silver m.fl., 2018). 
PTSD är ett ångestsyndrom som kan uppstå efter att en person har varit med om ett 
trauma, där kvinnor har dubbel så stor risk att få PTSD och fem gånger större risk att 
utveckla det trots att kvinnor utsätts i mindre utsträckning (Farhood, Fares & Hamady, 
2018). Det är också vanligt med sömnbesvär exempelvis i form av mardrömmar där 
personen upplever händelsen på nytt. När en person hotas till livet eller personens 
förnuft hotas kan det uttryckas i olika känslor såsom rädsla, känslor av att vara isolerad, 
överväldigande och/eller förlust av kontroll. Sexuellt trauma är ett trauma som kan 
påverka en persons känsla av kontroll över sin egen kropp och sin säkerhet, det är också 
ett trauma som är överrepresenterade av kvinnor (Silver m.fl., 2018). Att bli utsatt för 
trauma flertal gånger i livet har visats öka risken för att hamna i brottslighet. Även 
utsatthet för barnmisshandel har en stark koppling till ungdomsbrottslighet (Olafson 
m.fl., 2016). 

Nuttman-Shwartz (2017) berör att stor del av forskning som gjorts pekar på att barn och 
ungdomar är de som är mest sårbara för att utveckla psykologiska symtom kopplade till 
trauma och ångest, de främsta symtomen är Posttraumatic Stress Symptoms (PTSS) och 
PTSD. Forskning visar också konsekvenser vid utsatthet av trauma, exempelvis 
droganvändning och aggressivt beteende i skolan bland ungdomar. Det som inte är 
forskat i lika stor utsträckning är effekterna av att barn och ungdomar utsätts för 
kontinuerlig traumatiska hotelser för PTSS. Med andra ord att aldrig vara helt säker och 
ständig vara beredd med en “säkerhetsplan”, som kan tänkas upplevas i en 
krigssituation.  
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Symptomen förväntas vara betydligt allvarligare, då en person utsätts för traumatiska 
händelser under än längre tid, än symptomen för PTSD, vilket betyder långvariga besvär 
psykiskt, beteendemässigt och emotionellt samt ökad risk för självmord och depression.  

2.1.2 Olika metoder till traumaarbete 

Det finns olika metoder vid behandling av trauma, tre av de vanligaste metoderna i USA 
kommer att tas upp, följt av Svenska myndigheters förslag till behandling. 

Trauma Affect Regulation: Guide for Education and Therapy (TARGET) är ett 
traumafokuserat program för tonåringar som befinner sig på ungdomsanstalter. 
Programmet har visat effekt på ungdomarna på de sätt att posttraumatisk symtom och 
incidentrapporter minskat. Syftet med TARGET är att ungdomarna ska lära sig att 
hantera sina emotionella och fysiska (beteendemässiga) reaktioner som är kopplade till 
tidigare upplevelser av trauma. Positiva resultat av programmet vägs ner för att det är 
dyrt att tillämpa (Olafson m.fl., 2016). 

Trauma and Grief Component Therapy for Adolescents (TGCTA) är ett annat program 
inriktat mot trauma. TGCTA är uppdelat i fyra delar som innehåller 23 till 25 möten. De 
fyra delarna är: (1) Grundläggande kunskap och färdigheter för att kunna reglera 
emotionella, kognitiva och fysiska (beteende) reaktioner. (2) I grupp dela med sig av 
och få behandling för traumaupplevelser. (3) I grupp dela med sig av och få behandling 
för sorg-/förlusterfarenheter. (4) Återtagande- och anpassningsprogression för 
kommande vardag. Programmet är ursprungligen framtaget för överlevande ungdomar 
från kriget i Bosnien på 90-talet. Det har också använts framgångsrikt i skolklasser i 
större städer, gängmedlemmar och andra riskutsatta ungdomar i USA. Det goda 
resultatet bestod av sänkt PTSD, depression, negativa sorgereaktioner och 
skoldisciplineringar, det sågs också en ökning i skolprestationer. Till skillnad från 
TARGET är TGCTA mer lönsamt över tid. Fördelen med programmet är att även 
behandling av sorg finns med, då det är vanligt att barn som har sorg tidigt har upplevt 
trauma jämfört med allmänheten (Olafson m.fl., 2016).  

Think Trauma är en miljöutbildning med information kring trauma för professionella 
som jobbar med klientgruppen för att bättre behandla klienter som upplevt trauma. 
Utbildningen berör fyra delar som består av hur trauma påverkar ungdomars utveckling 
och beteende, hanteringen av PTSD reaktioner, beteende hos ungdomar samt strategier 
för att ta hand om sekundär empati i personalgruppen (Olafson m.fl., 2016). 

2.1.3 Socialstyrelsens förslag på behandling av trauma 

Enligt 14 kap. 1§ i Socialtjänstlagen (SOL 2001:453) har alla som arbetar i Sverige med 
barn och ungdomar anmälningsskyldighet, vilket innebär att om du i din yrkesroll 
misstänker eller får kännedom att ett barn far illa måste informera socialtjänsten. Som 
professionell är det viktigt att ha kunskap kring de konsekvenser som våld kan medföra, 
både på lång och kort sikt för barn och ungdomar. Något som är minst lika viktigt är att 
hjälpa och erbjuda barn och ungdomar som är i behov av det (Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset, 2015). 
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För de som upplevt trauma är psykiatriska och psykologiska behandlingar det som 
vanligtvis erbjuds, detta i form av stöd- och krissamtal, psykofarmaka- eller 
samtalsbehandlingar, i kombination med patientutbildning (Socialstyrelsen, 2015). Via 
stöd- och krissamtal kan klientens symptom minskas så länge kontakten pågår, det ger 
dock en sämre effekt under en längre period. Därför rekommenderas klienter med 
trauma att genomgå någon form av traumafokuserad terapi som till exempel kognitiv 
beteendeterapi (KBT). Psykologiska samtalsbehandlingar som fokuserar på direkt 
traumabearbetning har tonats ner något, och mer fokus läggs på de kroppsliga symptom 
som klienten upplevde i samband med den traumatiska händelsen. Den professionella 
arbetar också mer med de känslomässiga reaktionerna klienten känner, istället för de 
kognitiva (Socialstyrelsen, 2015). 

Utöver samtal kan klienten även få hjälp av psykofarmakabehandling, där det vanligaste 
är antidepressiva mediciner vilket har god evidens kring effekter på depression, 
ångestsymtom och PTSS. Behandling med vissa farmakapreparat har visats minska 
återupplevelser av den traumatiska händelsen, samt andra symtom som utgör kärnan i 
PTSS-syndromet. Klienten kan få vissa biverkningar av medicinering samtidigt som det 
tar några veckor innan medicinen ger visad effekt, vilket ofta leder till att klienten 
avbryter behandlingen när motivationen är låg. Det är då viktigt som professionell att 
motivera och stötta sin klient genom denna process. Att ge sin klient en utbildning kring 
vad som händer i kroppen och varför de är i behov av hjälpmedel, gör att klienten 
känner ett förtroende för sin behandlare. Detta medför då att det blir lättare för den 
professionella att hjälpa klienten genom behandlingen (Socialstyrelsen, 2015).  

2.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning syftar till att belysa hur professionella  bemöter, motiverar och 
skapar relation i arbetet med barn och ungdomar som upplevt trauma. Dessutom vad för 
påverkan arbetet kan ha på den professionellas hälsa. Avslutningsvis hur professionella 
kan hantera sekundär trauma på individ- och organisatorisk nivå. 

2.2.1 Professionellas arbete med barn och ungdomar 

I samtal med barn uppfattar barnet ofta den professionella som en modell som hen kan 
jämföra med vuxna i sin omgivning. Då den professionella ses som en modell spelar 
hen en viktig roll i att skydda barnet och skydda de friska områdena från otäcka eller 
obehagliga situationer i mötet mellan dem (Pierini, 2014). För att skapa en snabb och 
bra kontakt med barnet på ett känslomässigt plan är det bra om den professionella 
arbetar på ”barnets nivå”, detta uttrycks ofta genom lek. Genom att använda sig av 
barnens egna redskap som hen känner sig bekväm med, möjliggör det för den 
professionella att få vetskap om vad som behövs fördjupa sig i. Barnets egna redskap 
kan bland annat vara en docka, gosedjur eller målarfärg och fungerar som en metafor så 
den professionella kan tolka till barnets livssituation (Pierini, 2014). 

Vid upplevelse av trauma får barn och ungdomar svårare att utveckla en lämplig 
anknytning, som påverkar barnets eller ungdomens förmåga att utvecklas socialt. En 
följd av detta kan uttrycka sig i minskade känslighetsnivåer, empati och tenderar att 
vara mer aggressiva samt socialt drabbade (Fratto, 2016).  
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Anknytning är ett av människans grundläggande behov. Genom att knyta an till sin 
vårdnadshavare påverkas barnets sätt att tänka och dess självbild. Dessutom påverkar 
barnets kognitiva och emotionella nivå. För att ett barn ska våga öppna upp sig om sina 
erfarenheter till den professionella, hjälper det om det finns en klient-terapeut 
interaktion (Pierini, 2014).  

En svårighet med klient-terapeut alliansen är att det finns en obalans, men genom att 
den professionella enkelt kan pendla mellan en vuxenroll och barnroll  motverkas denna 
obalans. Med andra ord, den professionellas förmåga att vara kreativ, spontan och att 
använda sig av uttryck som passar klienten. Dessa egenskaper hos den professionella är 
fördelaktiga att ha då barn ofta uttrycker sig genom handlingar i leken. Barn kommer 
under samtalen att testa hur den professionella klarar av att hantera olika typer av 
känslor som hen berättar, med andra ord behövs barnets förtroende förtjänas  (Pierini, 
2014). Det terapeutiska bandet till sin klient är något som lägger stor grund till hur pass 
effektiv terapin blir. Genom att arbeta i en vänskaplig och bekräftande miljö, ökar 
chanserna för att mötena blir mer hjälpsamma och produktiva. 

Hunter (2012) tar upp tre viktiga komponenter som är viktiga för en bra relation, mellan 
klient och professionell.  

1. Den empatiska kontakten mellan professionell och klient. Här handlar det om att 
klienten känner sig sedd och förstådd. 
 

2. Rollplacering av klienten handlar om vad klienten emotionellt bidrar med, under 
processens gång. 
 

3. Den sista komponenten handlar om den ömsesidiga bekräftelsen från bådas håll 
under processen. Här är det viktigt att klienten känner att den professionella 
förhåller sig till en god stämning med respekt, ömsesidig känsla och acceptans. 

Motiverande samtal (MI) är en av många former som används inom motivation för att 
skapa en förändring. Millner och Rollnick (2013) introducerade MI i en artikel i 
Behavioral Psychotherapy i början av 1980-talet. De beskriver motiverande samtal som 
ett respektfullt samarbete, det vill säga att respektera klientens autonomi och val samt 
att väcka klientens egen motivation. Motiverande samtal innehåller fyra processer: 
engagera, fokusera, framkalla och planera. De fyra processerna kan beskrivas som en 
trappa bestående av fyra trappsteg. De menar på att under processens gång såväl som i 
ett specifikt samtal eller över ett flertal samtal, kan individen både dansa upp- och ner 
för trappan. Stegen sker både i följd av varandra samt att de återkommer i processen, 
och ibland kan det behövas återvända till föregående steg, för att få en ”förnyad 
uppmärksamhet”. MI skiljer sig åt från exempelvis tvångsstrategier, där individens egen 
vilja åsidosätts. MI jobbar för att individens personliga mål och värderingar ska vara 
som en löpande tråd genom förändringsarbetet. De hävdar att motiverande samtal i 
förhållande till de inre värderingarna om diskrepans, inte kan användas emot individens 
autonomi. Med andra ord kan inte människans inre värderingar ställas mot personens 
autonomi. 
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I arbetet mot barnets bättre mående är föräldrarnas engagemang en viktig del, de kan 
vara orsak till problemet men är många gånger en del av lösningen till det bättre. Även 
människor runt omkring kan ha betydelse för barnets välmående, så som lärare, ledare, 
vänner eller släktingar. Det är viktigt att ta vara på alla resurser som är till fördel för 
barnet då de är beroende av sin omgivning (Pierini, 2014).  

Barn kommunicerar ofta genom lek, till skillnad från vuxna som använder mer 
beskrivande ord. För barn är leken allvarlig och ett sätt att förmedla de svårigheter hen 
har varit med om. När den professionella låter sig själv vara på barnets nivå i leken 
bekräftas barnet, vilket är ett grundläggande behov hos människan. Det är också viktigt 
att använda sig av barnets språk, det vill säga ett ordförråd som är anpassat till den 
individ som finns framför en. I leken används fantasi vilket underlättar om den 
professionella är duktig på att skapa karaktärer eller historier. Målet med leken och 
användning av fantasin är att med hjälp av den skapa en bild av barnets inre värld 
(Pierini, 2014).  

2.2.2 Traumainriktat arbete 

Upplevelser av trauma under en klients barndom går ofta att koppla till allvarliga, 
ihärdiga och långsiktiga fysiska och psykiska problem. Under en behandling bör 
professionella ha i åtanke att traumatiserade barn och ungdomar förstår samhället och 
interagerar med andra, på ett annorlunda sätt än övriga jämnåriga. Professionella 
behöver därför ha kännedom kring vilka typer av trauma som är vanligast, och hur de 
ska bemötas för att behandlingen ska bli så bra som möjligt. Fokus ligger vanligtvis på 
klientens emotionella och beteende reaktioner, istället för att se till vilka orsaker som 
gjort att reaktionerna uppstått. Upplevelser av trauma kan vara orsaken till just dessa 
reaktioner. Det är därför viktigt att känna till och kunna se traumarelaterade symptom, 
samt att förstå att det kan vara en anledning till klientens beteende. Även klienternas 
svårigheter med att ta tag i sina känslor och problem för att kunna göra en förändring. 
En betydande mängd undersökningar drar slutsatsen att individer med historia av 
misshandel har ett lägre IQ, och är oproportionerligt representerade i utvecklingen av 
intellektuell funktion. De får även svårigheter att utveckla en lämplig anknytning i 
barndomen, som påverkar barnets eller ungdomens förmåga att utvecklas socialt. Dessa 
barn och ungdomar uttrycker minskade känslighetsnivåer, empati och tenderar att vara 
mer aggressiva samt socialt drabbade (Fratto, 2016). 

Fratto (2016) belyser att det finns olika mätningsinstrument som professionella kan 
använda sig av för att screena, och kunna göra en bedömning. Trauma Informerad 
Screening är ett kort och enkelt verktyg som hjälper till att avgöra om en person har 
historia av någon traumatisk exponering. En traumabehandling innehåller däremot en 
mer detaljerad förklaring av den traumatiska upplevelsen, dess följder och nuvarande 
dysfunktion. Det finns flera empiriskt erkända instrument som är utformade som 
screeningverktyg, som används för att upptäcka trauma och dess tillhörande symptom 
hos unga. Det primära målet med traumainformerade insatser är att främja meningsfulla 
förändringar i det sociala och känslomässiga välbefinnandet. 
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2.2.3 Hur professionellas hälsa påverkas av arbetet med trauma 

Vid arbete med klienter som upplevt trauma är det inte ovanligt att den professionella 
genomgår emotionella reaktioner såsom, sekundär trauma och medkänslig trötthet. 
Personal som arbetar inom psykiatrin kommer ständigt i kontakt med klienter som 
upplevt olika typer av trauma utöver deras psykiska besvär. Forskare inom socialt arbete 
tror att regelbunden utsatthet för upprepade detaljerad beskrivning av traumatiska 
händelser kan påverka den professionellas välbefinnande negativt. Ytterligare forskning 
visar att upprepade samtal kring upplevelser av trauma kan orsaka reaktioner hos den 
professionella. Det finns också forskning som säger att upplevelser av emotionell stress, 
minnesproblem, undvikande beteende eller återupplivande av tidigare trauman kan 
förekomma (Owens- King, 2019).  

Lewis och King (2019) menar att inom socialt arbete kommer man som professionell i 
kontakt med olika emotionella upplevelser, i samband med arbetet som sker med sina 
klienter. Vid arbeten inom dessa yrken ökas risken att bli utsatt för jobbiga och 
känslosamma händelser samt stressiga situationer. Detta är faktorer som kan påverka 
måendet hos den professionella. Det är därför viktigt att ha olika metoder och tekniker, 
för att kunna hantera dessa händelser. Detta är för att kunna motverka medkänslig 
trötthet, utbrändhet och sekundär traumatisk stress (STS).  Problem som utbrändhet, 
isolering och sekundärt trauma är vanliga riskfaktorer i dessa arbetsmiljöer. 

I en studie där forskarna har intervjuat studenter som utbildar sig till sjuksköterskor om 
bland annat hur deras möte med flyktingar har påverkat dem, beskrivs ett flertal 
svårigheter. En är att ta hand om en person som har mardrömmar och gråter. En annan 
svårighet är att upprätthålla en vårdplan då den professionella ständigt påminner om en 
händelse som patienten själv vill glömma. Upplevelser av emotionellt engagemang, 
rädslor för stigmatisering kring mentala hälsoproblem är något som också tas upp av 
deltagarna. De professionella kan uppleva sorg i sitt arbete när det får vetskap om att en 
patient i sin flykt har förlorat både familj och vänner. Ytterligare svårighet i arbetet är 
hur beteendet hos patienterna utspelar sig, vid ett aggressivt beteende där personen blir 
avskild beskrivs detta som skrämmande och obehagligt. En del beskriver en stress och 
en känsla av osäkerhet av att patienters beteende påverkar den professionellas sinne 
(Dotevall m.fl., 2017).     

Eftersom socialt arbete kan medföra eventuella riskfaktorer är det viktigt som 
professionell att ta hand om sig själv, för att kunna mildra effekterna när arbetet blir för 
krävande (Owens-King, 2019 & Lewis & King, 2019). Det är nämligen en väsentlig del 
i yrkesrollen personen har, och det påverkar hur pass närvarande men även behjälplig 
den professionella kan vara mot sin klient. I sitt arbete förväntas professionella att avstå 
sina personliga behov för att kunna, se till klientens behov och omständigheter medan 
de förväntas bistå med lämpliga tjänster och metoder (Lewis & King, 2019). Owens- 
King (2019) berör att under de senaste åren så har professionella börjat känna av 
arbetsrelaterad stress, och ansträngningar i sitt yrke. Yrkesverksamma inom socialt 
arbete känner ofta en press då efterfrågan för hjälp växer, samtidigt finns det en brist 
inom arbetsområdet. Oftast så kopplas arbetsrelaterad stress ihop med utbrändhet vilket 
är utmattning både känslomässigt, psykiskt och kroppsligt.  
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Något som liknar utbrändhet och är vanligt vid arbete med klienter som upplevt trauma 
är att den professionella drabbas av sekundärt traumatisk stress (STS) (Lewis & King, 
2019 & Owens- King, 2019).  

Däremot kan utbrändhet förekomma i alla yrken. Både STS och utbrändhet är en del av 
arbetsrelaterad omständigheter som utlöser känslomässiga reaktioner, och de båda är en 
risk inom yrket som kan bidra till en viss yrkesmässig slitning. STS beskrivs däremot 
som mer fokus på specifika och akuta känslomässiga reaktioner, som sker via en 
bevittning av sin klients upplevelser. Reaktionerna som utmärker sekundär traumatisk 
stress  innefattar instruktiva tankar, sömnlöshet och övervakningsreaktioner som är i 
nivå med klientens ursprungliga reaktioner. Många professionella tror att regelbunden 
kontakt med klienter som upplevt trauma kan bidra till en negativ effekt på den 
yrkesverksammas välbefinnande (Owens-King, 2019). 

2.2.4 Hantering av sekundärt trauma på individ och organisatorisk nivå 

Obehandlat sekundärt trauma har enligt studier visats ha en djup negativ effekt på 
individers liv och arbete. Därför har professionella rätt till erbjuden hjälp, för 
förebyggande samt hantering av sekundär trauma. Ansvaret ligger inte enbart hos den 
professionella utan också på arbetsplatsen och arbetsgivaren (Whitfield & Kanter, 
2014). Det finns forskning som visar på att sekundär trauma kan behandlas både på 
individ- och organisatorisk nivå. På individnivå behöver den professionella själv arbeta 
för att upprätthålla en adekvat vård, med andra ord en vård som fungerar på den 
enskildes nivå. Det är viktigt att den professionella kan hålla en ”sund balans” mellan 
det privata och professionella. Den professionella bör vara uppmärksam på sitt 
kognitiva och känslomässiga tillstånd, då detta kan påverkas i arbetet med individer som 
upplevt någon form av trauma. Förtroende, självkänsla, kontroll samt klientens egna 
uppfattning om säkerhet är fyra delar i den professionellas yrkesroll som kan ändras i 
takt med behandlingen av den traumatiserande klienten (Whitfield & Kanter, 2014). 

Whitfield och Kanter (2014) menar att på organisatorisk nivå har professionella rätt till 
att få ta del av rådgivning för att kunna ta hand om sin egen mentala hälsa och 
välbefinnande vid behov. Det är viktigt att stöd erbjuds till medarbetare likaväl som till 
arbetsgivare, samt en regelbunden och strukturerad handledning på en arbetsplats 
mellan kollegor i mindre grupper. Denna form av handledning kan ses som ett 
välbehövligt stöd för den professionella i sitt arbete. Något annat som erbjuds från 
organisationens sida till den enskilde individen är internutbildning. Inom utbildningen 
ingår effekter av hur det är att jobba med traumatiserade klienter för de professionella 
som arbetar inom psykiatrin. Utbildningen är fördelaktig för att minska bland annat 
sekundär trauma. 
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2.3 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att belysa motivation och relationsskapande i arbetet med barn och 
ungdomar som upplevt trauma samt hur arbetet kan påverka den professionellas hälsa.  

● Hur beskriver de professionella sitt relationsskapande och motiverande arbete 
med barn och ungdomar som upplevt trauma? 

● Hur påverkas professionellas hälsa och vilka strategier använder de för  att 
hantera de svårigheter som uppstår i arbetet, med barn och ungdomar som 
upplevt trauma? 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer de valda teoretiska utgångspunkterna för studien att redogöras. 
Avslutningsvis kommer studiens syfte och frågeställningar att belysas. 

3.1 Motivation 
Ordet motivation kommer från latinets motivare, som betyder att röra sig. Motivation 
beskrivs som en psykologisk term som formar individen utifrån personens inre faktorer, 
som till följd påverkar människan i olika riktningar. Forskare definierar motivation som 
en inre process hos människan som påverkar beteendets inriktning, styrka samt 
uthållighet. Människans inre faktorer ses ha en kapacitet att röra människan mot ett 
specifikt mål (Karlsson, 2012). 

Maslow (1970) är en teoretiker inom motivationsteorin, hans teori utgick ifrån att 
människan har ett antal behov. För att  människans utveckling ska ske krävs det att 
dessa behov tillgodoses. Det är behoven som driver motivationen till hur individen beter 
sig. Han menar på att dessa behov styrs av psykologiska drifter. Maslows 
behovshierarki (behovstrappan) består av sju trappsteg eller två nivåer. Modellen 
förklarar hur människan prioriterar sina behov. Den grundläggande idén för modellen 
kan förklaras att först tillfredsställs de behoven på en lägre nivå i hierarkin, innan de 
högre kan tillfredsställas. De sju nivåerna i behovstrappan är: (1) fysiologiska behov, 
som mat och sömn, (2) trygghet, (3) kärlek, (4) uppskattning, i form av beröm, (5) 
kognitiva behov, att ha vetskap och förståelse om något, (6) estetiska behov och (7) 
självförverkligande behov. De fem första behoven, bristbehoven, är grundläggande 
behov som är nödvändiga för individens psykiska, fysiska och sociala överlevnad. De 
två övriga behoven, växtbehov, anses aldrig bli mättade då de handlar om människans 
personliga utveckling och kreativitet. 

Motivation anser vi kan användas som ett verktyg att analysera studiens resultat. 
Maslow (1970) beskriver behovstrappans sju nivåer för hur människors utveckling ska 
ske på ett bra sätt, vilket stämmer överens med vad forskning säger kring hur den 
professionella ska förhålla sig i arbetet till barn och ungdomar som upplevt trauma. Då 
en människa upplever ett trauma påverkas personens grundläggande behov.  
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Fratto (2016) och Pierini (2014) benämner att barn och ungdomar som upplevt trauma 
kan bli påverkade i deras utveckling, i form av bland annat emotionella svårigheter, 
anknytningssvårigheter samt svårigheter med social koder. 

Ytterligare kan motivation beskrivas ur Lockes (2000) fyra nyckelbegrepp: behov, 
värden/värderingar, målsättning och känslor. Begreppet motiv är en sammanställning av 
värderingar och känslor ”viljan till att göra något”. Ett motiv kan ses som en önskan om 
att uppfylla ett mål. Detta motiv, innehållande värderingar och känslor, kan komma 
påverka individen på tre olika sätt. För det första påverkas de faktorer som människan 
väljer att agera på. För det andra, mål och värderingar påverkar intensiteten av 
handlandet baserat på hur viktigt värderingarna anses vara för individen. Tredje motivet 
handlar om svårighetsgraden inom mål och värderingar. Beroende på vilken 
svårighetsgrad som upplevs av det valda målet krävs mer eller mindre ansträngning för 
att uppnå resultatet . 

Inom socialpedagogiskt arbete är det viktigt att skapa möjligheter för klienten i ärendet, 
för att personen själv ska få möjlighet till att påverka sin situation och utveckling i 
förändringsarbetet. Det är viktigt att det sker i en samspelsprocess där den 
professionella tillsammans med klienten arbetar fram olika förslag och åtgärder 
(Cederlund & Berglund, 2015). 

Motivation är en av många viktig byggstenar för att få ett socialpedagogiskt arbete att 
fungera, eftersom det är extra viktigt att klienten känner en tillit och trygghet till den 
professionella. Cederlund & Berglund (2015) menar att den viktigaste förutsättningen 
för att ett möte ska leda till positiva resultat är att den professionella ska uppfattas som 
trovärdig, vilket i sin tur sedan kan leda till att klienten vill påbörja ett förändringsarbete 
med sig själv. För att skapa denna trygghet för klienten krävs det ett motivationsinriktat 
arbete utifrån den professionelles sida. Författarna menar att det inte går att lära en 
människa någonting utan den professionella kan endast hjälpa den enskilde till att 
upptäcka “detta” inom sig själv. Detta speglar hur den professionella med hjälp av 
motivation ska hjälpa klienten att hitta en inre motivation till att påbörja ett 
förändringsarbete, fullfölja och slutföra det. 

3.2 Coping 
Coping kan förklaras som ett ständigt föränderligt beteende om inre och yttre krav som 
anses påfrestande för individen. Det förklarar hur människan i olika miljöer och 
förhållanden hanterar olika svåra situationer. Begreppet Coping förekommer i två skilda 
synsätt, The animal model och Ego psychology model. The animal model är en modell 
med grunder i det darwinistiska tankesättet. En modell som handlar om djurens 
överlevnad, hur de med hjälp av deras instinkt känner av obehag i miljöer för att kunna 
försvara sig själva genom att fly och/eller undvika den miljö som anses vara farlig 
och/eller skadlig för dem. Coping svarar för det inlärda beteendet hos djuret som sker i 
olika situationer när det kan utsättas för fara, exempelvis som att pulsen automatiskt kan 
öka då djuret känner obehag av något. Syftet med Coping är att skydda djuret från fara 
(Lazarus & Folkman, 1984). 
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Ego psychology model är ett tillvägagångssätt med fokus på realistiska och flexibla 
tankar och handlingar som löser problem, som i sin tur resulterar i  minskad stress, med 
andra ord kan det förklaras som kognitiva processer. Den som skiljer modellerna åt, är 
att den sistnämnda modellen, Ego psychology model, har ett större fokus kring att förstå 
människans förhållande till miljön. Författarna menar trots att människans beteendet 
inte åsidosätts, så behandlas det ändå som mindre betydelsefullt ställt till människans 
kognition (Lazarus & Folkman, 1984). 

Vid arbete som socialpedagog kommer man som professionell ständigt i kontakt med 
människor, oftast i form av begreppet klienter. Genom mötet med klienterna skapas ett 
mänskligt handlande bestående av en mänsklig process. Detta är något som är naturligt 
att leva med och som individer genomgår dagligen. Som professionell kan problem och 
komplikationer uppstå, om han eller hon kommer för nära sin klient (Berglund, 2000). 

Som socialpedagog blir man van att se problem som något djupt och personligt hos 
klienten, där ständig kontakt med barn och ungdomar som upplevt trauma, är något som 
kan bli en komplikation för den professionellas hälsa (Berglund, 2000 & Owens-King, 
2019). Lewis & King (2019) berör att som professionell är det viktigt att ha olika 
metoder, för att klara den negativa påverkan som det socialpedagogiska yrket medför. 
Dessa metoder blir tillslut något inlärt hos den professionella för att hantera vissa 
situationer och förhållanden, som de stöter på tillsammans med sina klienter. De blir 
tillslut lösningar för den professionella så att eventuella komplikationer på hens hälsa 
minskar, och lättare går att bearbeta (Lewis & King, 2019 & Lazarus & Folkman, 
1984). 

4 Metod 
Under processens gång har vetenskapsteorin hermeneutisk-fenomenologi varit en 
utgångspunkt. I kommande stycke kommer vetenskapsteorin, kvalitativ ansats och 
kvalitetskriterier att beröras. Vidare följer planering och genomförande, vilket innefattar 
hur vi förberett oss, urval, insamlingen av empirisk data, analysering och etiska 
övervägande.  

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

4.1.1 Hermeneutisk-fenomenologi 

Studien förhåller sig till vetenskapsteorin hermeneutisk-fenomenologi utifrån ett 
epistemologiskt perspektiv. Studien kan liknas vid exemplet malmletarmetaforen som 
Kvale och Brinkmann (2017) skriver om i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun, 
där de bland annat beskriver processen ”samla in kunskap”. Intervjuarens uppgift i 
processen “samla in kunskap” är att agera ”malmletare”, alltså att väcka det värdefulla 
till liv. Det finns parallella kopplingar mellan metaforen och studien. Det vill säga att 
studien kommer lägga stor vikt vid intervjupersonernas erfarenheter, att försöka att se 
utifrån respondentens perspektiv. 
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Studien är baserad på en hermeneutisk-fenomenologisk vetenskapsteori. Hermeneutisk-
fenomenologi utgår ifrån tolkningsperspektivet, interpretativism, vilken kan förklaras 
som ett kunskapsteoretiskt synsätt. Tolkning av en text och läran om förståelse 
beskriver den huvudsakliga  forskningsmetoden inom de båda teorierna. 
Tolkningsperspektivet användes  vid transkribering av intervjuerna, samt vid 
analysering av data (Bryman, 2015). 

Den fenomenologiska delen uttrycker sig i syftet och frågeställningarna, via förståelsen 
för hur professionella arbetar med motivation och relationsskapande, och hur de 
professionella påverkas av arbetet med barn och ungdomar som upplevt  trauma. För att 
skapa en förståelse intervjuades professionella med utbildning och erfarenhet kring 
trauma (Kvale & Brinkman, 2017). Kvale och Brinkmann (2017) och Bryman (2015) 
menar på att en del av den fenomenologiska metoden strävar efter att sätta förkunskaper 
inom parentes. Förkunskaper i form av egna uppfattningar kommer att läggas åt sidan 
under arbetet med studien. Det är med andra ord viktigt att vara försiktig med att lägga 
egna värderingar och tolkningar i resultatet. Hermeneutiken har funnits med under 
arbetsprocessens gång på det sätt att alla delar har bearbetas och kopplats ihop som en 
god cirkel. En god cirkel innefattar när alla enskilda delar tillsammans sätts ihop för att 
skapa ett samband och bilda en helhet. Helheten har en stor betydelse men även de 
enskilda delarna för att få en god förståelse inom det hermeneutiska synsättet (Kvale & 
Brinkmann, 2017). 

4.1.2 Kvalitativ ansats 

Studie utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats med hjälp av en semistrukturerad 
intervjuguide. En kvalitativ undersökningsmetod eftersträvar att skapa en närhet till de 
personer som studeras, och det är viktigt att respondentens kunskap ses utifrån 
deltagarens eget perspektiv. En kvalitativ metod med fokus på enskilda intervjuer 
lämpar sig bäst till vår studie. Eftersom syftet är att belysa motivation och 
relationsskapande i arbetet med barn och ungdomar som upplevt trauma, samt hur deras 
arbete kan påverka deras professionella hälsa. Det genererar mer djupgående kunskap 
med ord jämfört med siffror. Intervjuguiden består av samma uppsättning frågor inför 
varje intervju. Däremot skilde sig varje intervju åt eftersom intervjuaren hade möjlighet 
att ställa uppföljningsfrågor till det som ansågs vara viktigt och intressant i det specifika 
samtalet. Detta medförde en bredare förståelse för ämnet (Bryman, 2015). 

4.1.3 Kvalitetskriterier 

Bryman (2015) pratar om en tillförlitlighet som består av fyra delkriterier. Trovärdighet 
är ett av de första kriterier som innebär att ha en tydlighet genom hela studien samt att 
studiens helhet ger en trovärdig beskrivning av den sociala verkligheten. Överförbarhet 
är det nästkommande kriteriet, vilket innefattar att studien ska vara överförbar och 
genomförbar för övriga som vill göra en liknande studie, däremot kommer resultatet 
variera eftersom att kontexten kommer se olika ut. En fullständig och tillgänglig 
redogörelse av forskningsprocessen ökar pålitligheten för studiens innehåll, vilket kan 
förklaras i vikten av valet av intervjupersoner, ljudinspelning av intervjuer samt 
granskning av vetenskapliga artiklar.  
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Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om objektivitet under processen, samt 
redovisningen av resultatet. Genom att använda sig av citat från respondenterna så 
lämnas våra egna tankar och värderingar åt sidan. 

Förutom tillförlitlighetskriterierna beskriver Bryman (2015) ytterligare kriterier inom 
äkthet. Rättvis bild innebär att alla deltagande är representerade  i resultatet. Ontologisk 
autenticitet hjälper de som medverkat i undersökningen att skapa sig en förståelse kring 
deras arbetsmiljö. Pedagogisk autenticitet bidrar till att studien öppnar upp för en ny 
förståelse kring kollegors upplevelse för de som deltagit i undersökningen. Katalytisk 
autenticitet innefattar att de som medverkat har en möjlighet att påverka sin situation. 
Taktisk autenticitet förhåller sig till hur de deltagande har möjlighet att vidta 
förändringar som krävs. Rättvis bild samt Pedagogisk autenticitet är två kriterier inom 
äkthet som vi strävat efter att uppnå i vår studie. Övriga äkthetskriterier anses inte ha en 
lika stor relevans till vår forskningsproblematik och blir därav svåruppnått. 

4.2 Planering och genomförande 

I följande avsnitt kommer förberedelser, urval, insamling av data, tolkning och analys 
av data samt forskningsetiska överväganden att beskrivas. 

4.2.1 Förberedelser 

Grunden till vårt ämne arbetades fram genom diskussioner om vad vi ansåg vara ett 
viktigt och aktuellt ämne inom det socialpedagogiska arbetet. Utifrån detta arbetades ett 
syfte fram samt två frågeställningar. En projektplan skapades därpå för att se om vårt 
valda ämne kunde tänkas vara relevant att genomföra i praktiken. Inför varje intervju 
skickades ett missiv (se bilaga A) ut till samtliga berörda respondenter för att kunna ta 
del av studiens syfte samt vetenskapsrådets etiska krav som vi förhåller oss till. Den 
sista förberedelsen inför intervjuerna var att vi skapade en intervjuguide som berörde 
syfte och frågeställningar. För att säkerhetsställa vår intervjuguides genomförbarhet, 
tydlighet och förståelse genomförde vi en pilotintervju. Efter pilotintervjun korrigerades 
otydligheter i frågornas utformning, även dess relevans till frågeställningarna samt 
intervjuns längd. I pilotintervjun framkom ett blandat resultat utifrån relevans till 
studien. De svar som upplevdes relevanta utifrån studiens syfte valdes sedan att tas med 
som en del av studiens resultat. I samtliga verksamheter intervjuades en respondent av 
två intervjuare, vilket ansågs vara lagom då tre stycken intervjuare i ett samtal 
upplevdes vara för mycket. Som uppkom i förberedelserna av projektplanen då en 
övning inför intervjuerna genomfördes. 

4.2.2 Urval 

Bryman (2015) menar på att kvalitativ forskning är en form av målstyrt urval, vilket 
innefattar strategiskt utvalda deltagare som är relevanta för de forskningsfrågor som 
formulerats. Denna metod är den mest förekommande för att få fram relevanta resultat 
till forskningens syfte och frågeställningar.  
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Studien syftar till att belysa motivation och relationsskapande i arbetet med barn och 
ungdomar som upplevt trauma, samt hur arbetet kan påverka den professionellas hälsa.  

Mail skickades ut till respektive verksamhet, antingen före eller efter telefonkontakt. De 
verksamheter som kontaktades gav återkoppling på ett eller annat sätt. Verksamheter 
och intervjupersoner valdes ut utifrån några kvalitetskriterier. Kriterierna för de 
professionella var att de arbetar med barn och ungdomar som upplevt trauma, alternativt 
kommer i kontakt med det på något sätt. De skulle även ha antingen någon utbildning 
och/eller relevanta arbetslivserfarenheter inom det valda forskningsområdet.  Vi valde 
olika verksamheter för att få en bredare bild av hur professionella arbetar med 
relationsskapande och motivationsarbete med barn och ungdomar som upplevt trauma, 
och hur professionella uppfattar att arbetet kan påverka deras egna hälsa. På så sätt 
kunde vi intervjua professionella med olika utbildningar och varierande erfarenheter. 
Kontakt togs med sammanlagt sju olika verksamheter varav åtta personer från fem av de 
kontaktade verksamheterna intervjuades. De två övriga verksamheterna uteblev på 
grund av antingen en irrelevans till studiens syfte, eller ingen fortsatt kontakt från 
verksamhetens håll. Kontakten uteblev då verksamhetens målgrupp inte matchade med 
studiens syfte och/eller brist på återkoppling från verksamhetens håll. 

4.2.3 Insamling av data 

Vid insamling av data till studien användes kvalitativa intervjuer med en 
semistrukturerad utformning, utifrån studiens syfte (se bilaga B). Vi valde 
semistrukturerade intervjuer dels för att intervjuformen innefattar en uppsättning frågor 
vilket kan likställas med ett frågeschema, samt att frågornas ordningsföljd kan variera 
utifrån varje enskild intervju. Att intervjuaren har en möjlighet att ställa 
uppföljningsfrågor till de svar som uppfattas som viktiga, är en del i intervjuformen som 
vi ansåg var betydelsefull för studien (Bryman, 2015). 

En kvalitativ undersökningsmetod eftersträvar att skapa en närhet till de personer som 
studeras, och viktigt att respondentens kunskap ses utifrån deltagarens eget perspektiv. 
En kvalitativ metod med fokus på enskilda intervjuer lämpar sig bäst till denna studie, 
eftersom syftet var att ta reda på de professionellas bemötande och påverkan av arbetet 
med barn och ungdomar som upplevt trauma. Intervjuer genererar mer djupgående 
kunskap via beskrivande ord jämfört med enkäter (Bryman, 2015).  

Kvale och Brinkmann (2017) menar att om intervjuaren vet hur och vad som ska frågas 
kan intervjun bli kortare men ändå innehålla mycket kunskap. Intervjuerna kommer 
spelas in för att arbetet med transkriberingen ska underlättas och viktiga detaljer inte ska 
missas (Eriksson, 2018). Ljudinspelningarna har förvarats med god säkerhet genom att 
ingen utomstående har haft tillgång till materialet. Kvale och Brinkmann (2017) menar 
på att kvalitativ forskningsintervju syftar till lärande, att kunna förstå det aktuella ämnet 
ur den intervjuades eget perspektiv.  
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4.2.4 Tolkning och analys av data 

Vid kvalitativ forskningsansats är transkriberingen en del av databearbetningen samt en 
inledning till analysprocessen. I samband med transkriberingen behöver intervjuaren ta 
ställning till om intervjun ska skrivas ordagrant, eller om intervjun ska få en mer formell 
skriftspråklig karaktär. Vid tolkningen av intervjun är det viktigt att inte bara lägga 
märke till sådant som stödjer vår egna uppfattning om ämnet eller drar egna slutsatser. 
Genom att se intervjuerna från olika synvinklar motverkas det här (Kvale & Brinkmann, 
2017).  Utifrån de gjorda intervjuerna togs beslutet att transkriberingen skulle få ett mer 
formellt skriftligt språk, och att de skulle transkriberas direkt efter att intervjun var 
gjord. På grund av att inte få för många att transkribera samtidigt och lättare kunna se 
resultatet, samt för att lättare kunna bevara säkerheten i forma av att ljudinspelningarna 
snabbt kunde raderas.  

Transkribering av texterna utfördes direkt efter intervjuerna och valdes att göras enskilt 
på grund av tidsbrist. Vid analys av transkriberingarna gjordes detta gemensamt. Att 
genomföra transkriberingen tätt inpå efter att intervjun är utförd, är något som Bryman 
(2015) rekommenderar. 

Tematisk analys är en av flera angreppssätt som används inom kvalitativ forskning.  
Studien förhåller sig till denna metod eftersom den anses vara mest lämplig för vår 
studie. Enligt (Bryman, 2015) kan tematisk analys genomföras med hjälp av 
Framework, vilket är en matrisbaserad metod för att sammanställa data. Genom att 
använda sig av en mall och föra in relevanta teman utifrån resultatet som framkommit 
utifrån granskning av data. I vår studie användes tematisk analys på liknande sätt, det 
som skilde sig åt var uteslutning av mallen. Vid analys av transkriberingarna 
markerades intressanta och relevanta svar från respondenterna utifrån 
frågeställningarna. I samband med analyseringen identifierades olika teman som 
resulterade i två övergripande teman och med ett flertal underrubriker. Underrubrikerna 
formades från återkommande begrepp som fanns i intervjuerna. Med hjälp av över- och 
underrubrikerna gavs en lättare och övergripande förståelse kring resultatets innehåll 
(Bryman, 2015). 

4.2.5 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga deltagare i undersökningen fick en tid innan intervjun ta del av ett missiv (se 
bilaga A) där de informerades om vad vi ville undersöka med vår studie samt 
vetenskapsrådets regler för etik vid forskning. Genom att skicka ut missiv innan 
intervjun klargjordes för deltagarna att deras medverkan var frivillig samt deras 
möjlighet att avbryta medverkan när som helst. Inför varje intervju informerades 
deltagarna om intervjuns upplägg samt vetenskapsrådets etiska krav. 

För att kunna förhålla oss etiskt till respondenterna användes forskningsetiska kodexar, 
en sådan kodex är individskyddskravet. Vårt missiv som skickades ut till samtliga 
deltagare innehöll de fyra grundläggande individskyddskraven: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 
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Informationskravet är viktigt för vår studie, både för oss personligen samt 
respondenterna. Genom att skriva ett missiv som innehåller viktig information, tar 
respondenterna del av de villkor som gör studien etisk korrekt. De som medverkar i 
studien ska bli informerade om den aktuella forskningens syfte samt vilka villkor som 
gäller för deras deltagande. Samtyckeskravet lyfter vikten av att informera de 
respondenter i undersökningen om att de har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan i studien, med andra ord, det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet 
innefattar att deltagarna har rätt att när som avbryta eller ångra sig, det krävs alltid 
samtycke från den deltagande. Det viktigaste är att deltagarna i intervjun förblir 
anonyma i studien och att studien följer konfidentialitetskravet. Genom att inte nämna 
några avgörande attribut eller egenskaper hos de deltagande undviks detta. 
Intervjumaterialet raderades efter att studien slutförts för att säkerställa det 
konfidentiella. Utöver säkerheten av personuppgifter efter avslutad studie, så skall 
uppgifter under tidens gång förvaras på ett säkert sätt. Informationen kring 
nyttjandekravet ska delges, vilket innebär att intervjumaterialet endast kommer 
användas till den tänkta studien (Kvale & Brinkmann, 2017). 

En etisk aspekt som uppkommer i analys momentet är att tolkningar som görs av 
intervjupersonens utsagor inte stämmer överens med deras mening. Svårigheter med att 
bedöma vilken av intervjuarens tolkning eller den intervjuades mening har betydelse. 
Här blir det viktigt att redovisa båda delar och vem som har sagt vad. Som forskare har 
man skyldighet att se till så att kunskapen som redovisas är verifierad till möjligaste 
mån, att anpassa frågor till syftet är ett sätt att möjliggöra detta. Vid offentlig 
rapportering av privata intervjuer kommer återigen frågan om det konfidentiella upp. 
Även frågan om vilka konsekvenser den färdiga rapporten kan få för intervjupersonerna 
och den grupp de tillhör (Kvale & Brinkmann, 2017). 

5 Resultat 
Vid sammanställning av intervjuerna så delades resultatet upp i två huvudrubriker, följt 
av underrubriker. Huvudrubrikerna skapades utifrån frågeställningarna. Underrubriker 
skapades genom återkommande teman och övrig viktig information från 
respondenterna. 

Den empiriska datainsamlingen har skett via intervjuer med utvalda respondenter 
utifrån våra valda kvalitetskriterier. Sammanlagt intervjuades åtta respondenter varav en 
var pilotintervju. För att säkerhetsställa konfidentialiteten på respondenterna är namn, 
kön och antal arbetade år är fiktiva. Nedanför kommer en närmare beskrivning av de 
olika respondenterna. 

Anna har jobbat inom polismyndigheten sedan tio år tillbaka, och arbetat med 
barnärenden. Den huvudsakliga uppgiften består av att ta in anmälan som uppkommer 
när barn berättar att det far illa till en vuxen utanför familjen (pilotintervju). 

Adam har jobbat som polis i tio år med yrkestitel kriminalinspektör och är barnutredare. 
Hans huvudsakliga uppgift är barnförhör och utredningar. 
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Agnes har jobbat inom polismyndigheten sedan tio år tillbaka och jobbar idag som IT-
forensiker. Hennes huvudsakliga uppgift innebär att analysera datamedia där bland 
annat brott med barn är en del av jobbet.  

Berit är legitimerad psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och hon har 
jobbat i tio år. Där hennes huvudsakliga uppgift är inom barnpsykiatrin vilket innefattar 
traumabehandling med yngre barn.  

Carin är legitimerad psykolog inom Statens institutionsstyrelse (SIS) sedan tio år 
tillbaka, och har arbetat med ungdomar på ett behandlingshem sedan dess. Där är 
hennes huvudsakliga uppgift att  genomföra utredningar, bedömningar och behandling. 
 
David är familjesamordnare och har jobbat inom familjebehandling i tio år. Där de 
främsta arbetsuppgifterna innefattar att ge stöd i vardagen men också samtalsstöd i form 
av hantering av olika situationer och hur barnen påverkas.    

Edith är handledare på ett stödboende och har varit det sedan tio år tillbaka. Hennes 
huvudsakliga uppgift är att vara stöd för ungdomarna i allt från vardagen, till att komma 
in i samhället. Att ha kontakt med myndigheter är även något som ingår i hennes 
arbetsuppgifter. 

Emil är handledare på ett stödboende och har varit det sedan tio år tillbaka. 
Huvudsakliga arbetsuppgiften är att finnas som stöd till ungdomarna vilket med andra 
ord kan beskrivas som en kontaktperson. 

5.1 Att arbeta med motivationsskapande faktorer 

5.1.1 Relationsskapande 

Flera av respondenterna tar upp faktorerna; relation, tillit, respekt, ärlighet och att 
förmedla en känsla av att bli sedd, som en grund till ett bra relationsskapande. Det är en 
stor del av deras arbete. Relation är något som är av betydande vikt i det 
specialpedagogiska förhållningssättet. 

Carin berättar att de flesta ungdomarna där hon jobbar har upplevt trauma, samt det är 
viktigt att hålla en öppen och ärlig dialog med dem. Genom att hon informerar 
personalen vad de pratat om tillsammans med ungdomen, uppvisar hon tillit och 
respekt.  

[...] dom flesta ungdomarna här är traumatiserade på olika sätt. Att jag 
blivit orolig för någonting till exempel att vi har haft ett jobbigt samtal, vi 
har pratat om ett trauma eller pratat om svåra saker[...]Då kommer jag 
nästan alltid överens med ungdomen vad får jag berätta för avdelning, ofta 
vill dom inte att jag ska berätta någonting.  
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Men då kan jag säga såhär: -Jag skulle vilja ringa till avdelningen och säga 
att vi har haft ett tufft samtal idag, så att det är bra att dom tittar till dig lite 
extra och bryr sig om dig och det köper dom. Och då ringer jag nästan 
alltid när ungdomen sitter i rummet och på högtalartelefon[...](Carin, SIS). 

 [...]Ju större transparens det är desto bättre och särskilt med ungdomar 
som är traumatiserade,[...] Det är att tilliten till den andre är sargad, man 
litar inte på sin medmänniska. Att då helt plötsligt göra saker bakom 
någons rygg eller mot någons vilja, vilket också är en del i trauma. Väldigt 
ofta innebär trauma att man blivit utsatt för något mot sin vilja.[...] (Carin, 
SIS). 

Anna tar upp i två av sina citat att hon anser att visa respekt och förståelse är viktigt. 
Hon berättar även om olika situationer där hon visar respekt gentemot människor. 
Genom att visa respekt och förståelse skapas en dialog mellan henne och de individer 
hon kommer i kontakt med. 

[...] för mig har det alltid varit viktigt att få den andre att känna sig 
respekterad, även om dem inte gillar det vi håller på med. Och det är 
väldigt luddigt och öppet och så, men med respekt menar jag att ge den 
informationen man kan och förklara vad det innebär och få personen att 
förstå,[...] Det påverkar också personen förståelse kring hur mycket man 
ska dela, öppna upp och vad som hör hemma vad. Att man förklarar andra 
aktörers roller, berättar hur man samarbetar och vad man inte kan 
samarbeta kring (Anna, polis). 

[...] Sen är vi väldigt olika, jag har alltid rundsnack med föräldrar. Till 
exempel om sånt som kanske inte riktigt hör till brottsutredningen men det 
kanske inte alla har. Jag tror att det handlar om hur mycket man vill få den 
andra att förstå vad det handlar om. Till exempel om att: -Ja okej du har 
inte slagit ditt barn, men du hotar med att slå och så kanske man pratar lite 
om det: -vad tänker du om det? Och att det är forskat på det och att det är 
också väldigt skadligt att vara ständigt rädd.[...] (Anna, polis) 

David och Edith berättar om relationskapandets vikt för att kunna genomföra ett positivt 
arbete tillsammans med sin klient. De båda berör faktorn motivation fast utifrån två 
olika synsätt. David menar på att han ska motivera sina klienter till att vilja göra en 
förändring, medan Edith menar att motivationen till viss del måste finnas hos klienten 
själv. 

Jag tänker motivationen är ju att våga berätta så att säga, och innan man 
kommer dit så är de mycket samtal, och att skapa en relation där tonåringen 
eller barnet känner att jag kan faktiskt lita på denna person. Och att hon 
eller han står ut med det jag berättar och inte ignorerar det, utan tar det på 
allvar. Det handlar mycket om ett relationsarbete och när det handlar om 
små barn så är det mycket lek och stoj och stim. Men när det gäller 
tonåringar så gäller det att visa att jag tar dig på allvar. Och det kan ta rätt 
lång tid ibland. [...] (David, familjebehandling). 
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Som man säger, man kan inte hjälpa någon om man själv inte vill bli hjälpt. 
Man måste ha en plattform först och skapa och sedan jobba på. Men om 
man inte själv vill går det inte, vad man än gör (Edith, stödboende). 

5.1.2 Att framkalla motivation i mötet 

Att motivera barn och ungdomar, även föräldrar alternativt omsorgstagare är inte alltid 
det lättaste vilket några respondenter berör. Utöver svårigheter till att lyckas motivera 
dessa personer, så tar de även upp ett flertal förhållningssätt för att motivera personerna 
de kommer i kontakt med inom respektive arbete. Emil menar på att i 
motivationsarbetet är det bra om det finns en målbild, som klienten kan följa. Viktigt är 
dock att inte stressa sin klient, utan låta det ta den tid som behövs. Han tycker även att i 
motivationsarbetet bör fokusera på det positiva, och låta nackdelarna uppstå via pratet 
kring fördelarna som finns. Med andra ord ska huvudfokus ligga på fördelarna och inte 
nackdelarna.  

Att göra en målbild, tror jag väldigt mycket på [...] Man har sitt trauma och 
det men att ändå kunna ha eller se en målbild [...] tar små steg och sådär, 
så att det inte bli så jobbigt. Man jobbar sakta framåt med dem, [...] Men 
målbilder är alltid att hitta vad i ditt liv du skulle vilja... [...] (Emil, 
stödboende). 

[...]Så kommer det kanske, -jag vill flytta till Frankrike![...] Då växer en 
möjlighet.[...]Nackdelarna kommer fram i de andras fördelar. Fördelarna i 
de andra sakerna slår ut så att man ser nackdelarna utan att man behöver 
sitta och prata om dem. (Emil, stödboende). 

Carin berör att ungdomarna redan har motivation, och hur hon arbetar med den. I 
motivationsarbetet tar hon upp svårigheter som ungdomarna har stött på i livet, och på 
vilket sätt hon försöker motverka dem utan att lägga värderingar i det. Samtidig som 
hon lyssnar och visar intresse för ungdomarnas berättelser. 

[...] Dom är motiverade till att missbruka, motiverade till att inte vara 
hemma men dom har motivation, bara det att motivationen är åt fel håll. 
Och det är en möjlighet att försöka fånga den motivationen och kanske göra 
något positivt av den. [...] Hitta ett sammanhang för att faktiskt få utlopp för 
den här motivationen. [...] Men det gäller att fånga upp den och inte bli 
moraliserande och tycka det dom gör är fel eller dåligt. Dom gör det dom 
kan för att överleva (Carin, SIS). 

[...]Min upplevelser [...]är ungdomar som har varit talade till, och om men 
inte talade med. Så jag försöker på något sätt vara så nyfiken som möjligt 
på hur deras liv ser ut och vad dom har varit med om. Be dom att berätta 
sin biografi och vara nästan oförbehållsam nyfiken, allt är värt att lyssna på 
och berätta om. Många gånger upplever ungdomarna att det är väldigt 
skönt för dom är vana vid att man har talat om för dem att ”det där är fel” 
”så kan du inte göra”.[...] (Carin, SIS) 
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Berit pratar om motivationsarbete med både barn och deras omsorgstagare. Hon tar 
också upp svårigheter till att prata om jobbiga upplevelser vilket inte alltid är något som 
är självklart för alla. Detta eftersom Berit anser att det är en naturlig reaktion hos 
människor, att vilja glömma det jobbiga snabbt och gå vidare. 

 [...]när det gäller de minsta barnen så handlar motivationsarbetet mest om 
föräldrarna eller omsorgsgivare. Så man har med dom på vad man ska 
göra, varför det är viktigt och vad dom ska ha fokus på, om vi är överens. 
[...] Varför skulle man vilja sätta sig här och prata om något som man mår 
dåligt av att prata om. För det är oftast så man kan uppleva det, och då 
behöver man både tänka kring att ge hopp att det kommer bli bättre, men 
också ge kontroll.[…] (Berit, Bup). 

Adam berättar att inom polisen jobbar han inte direkt med motivationsarbete i sin 
yrkesroll, men att det finns situationer där han kan behöva ge extra stöttning till en del 
personer och kliver då lite utanför ramen. 

De är så traumatiserade så dom klarar inte av att prata och då faller det för 
dom, när dom måste kunna berätta i en rättegång. Och då kanske lite 
utanför ramen [...], så träffar vi ändå dom här flickorna och håller förhör 
efter förhör, i videorummet för att öva dom. [...] Och på sitt sätt och ta den 
tid det tar för jag har haft flickor som jag har träffat i många år innan det 
går. Och plötsligt så går det, och då gäller det att man inte har sabbat 
något för länge sen (Adam, polis). 

Helst försöker vi utan men går det inte så får de ta med sig det. Ibland tar 
jag med mig en trygghetsperson också men helst inte. Ibland har jag haft en 
mamma med och så har barnet suttit i knät, men då får mamma vara tyst. 
För det är bara barn och jag som får prata i rummet (Adam, polis). 

5.1.3 Professionellas egen motivation till arbetet 

Några av respondenterna berättade om vad som motiverar dem till att genomföra 
arbetet. Alla hade varierande svar beroende på arbetsplats men sammanfattningsvis 
berörde alla olika delar i sina arbetsuppgifter, som bidrar till motivationen för att 
fortsätta utöva arbetet. 

Jo lite faktiskt, för att kunna identifiera nya brottsoffer, det är min stora 
motivation. Just i det arbetet som inte är så roligt annars med 
barnpornografibrotten, så om det är egna barn och om dem får långa 
domar då så är det en stor motivation. Jag följde ett ärende nu i förra året 
som höll på från maj till oktober. [...] Så det blev en dom på 6 år, det 
kändes bra. Det är motivationen om man säger så (Agnes, polis). 

Det är väldigt hoppfullt att jobba med, jag får ibland frågan att är det inte 
väldigt tungt att jobba med och det är det på ett sätt. Men även oerhört 
hoppfullt för det finns alla möjligheter till att må bättre, det är inte en 
funktionsnedsättning som man ska leva med utan det finns behandling som 
hjälper (Berit, Bup). 
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Prata med barnen. Det är roligt och att man känner att man gör någon 
nytta. Och när man sätter dit någon rackare som har varit riktigt dum det är 
också roligt, när man får fällande domar det är faktiskt så (Adam, polis). 

Det är barnen! [...]Dom här ungdomarna är jätteroliga oavsett om man är 
behandlingsassistent eller psykolog, ungdomarna är fantastiska. Personalen 
är inte alltid så kul, det är ju ungdomarna som gör att. (Carin, SIS) 

5.2 Professionellas hälsopåverkan av arbetet 

5.2.1 På organisatorisk nivå 

En av respondenterna nämner att arbetet med ungdomarna inte är det som är mest 
påfrestande för honom, utan att det handlar mer om arbetsplatsen.  

Det är ojämnt fördelat så ibland är det väldigt psykiskt påfrestande men det 
är för att jag har för mycket, så det har inte med ungdomen att göra. 
[...]Men om man bara vill gå ut och så skriker man, sen går man in igen och 
börjar man om från början, så är det mycket med ungdomarna. Det ger 
resultat tillslut.[...]Det ingår, det värsta är att köra bil när det är oväder 
och snö, när jag har ungdomar i bilen med, den är inte rolig (Emil, 
stödboende) 

5.2.2 Professionellas verktyg för att hantera arbetet 

För att orka och klara av olika påfrestningar som yrket och arbetsuppgifterna medför, 
nämner några respondenter olika sätt och strategier som de använder sig av. Det är 
något som de menar är nödvändigt för att genomföra arbetet. Samtidigt som det berör 
handledning och att ventilera med sina kollegor. Emil som arbetar på stödboende 
berättar att han genom åren har skaffat sig verktyg för att inte ta med sig jobbet hem.  

Väldigt sällan, när jag inte hinner andas. Jag hinner inte skriva in något, 
jag hinner inte göra någonting, allt går i ett, i ett, i ett.[...] Jag har fått lära 
mig det, jag stänger av. Det är en symbolisk handling, jag har lite verktyg 
för det. Jag har en väska, den är bara till jobbet. Jag har den, jag går hem 
på helgen, stänger av jobbtelefonen och ställer undan.[...]Jag har nog 
skaffat mig verktyg under åren i arbetslivet generellt, för att kunna stänga 
av (Emil, stödboende). 

Carin och Berit lägger vikt i att prata och ta hjälp av sina kollegor vid jobbiga 
arbetssituationer. Däremot så tar inte Carin upp egna verktyg, men precis som 
Emil har Berit vissa verktyg som hon använder sig av. 

Men tror även att det blir lättare och lättare, även om jag inte blir immun, 
och skulle jag bli immun skulle jag nog byta jobb. Då får jag nog bli 
lantbrukare [...] Det skulle vara fruktansvärt. Men att hantera det och hitta 
rätt forum för att hantera det.  
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Handledning är ett, eller att det finns ett utrymme att sitta ner att prata om 
det tillsammans med dom som är inblandade.[...]Det tror jag är jätteviktigt, 
det tror jag är viktigt med trauma överlag, att man inte bli ensam med dom 
berättelserna utan har någon att ventilera med [...] (Carin, SIS). 

Mycket är via kollegorna men rent konkret är det viktigt att skriva ner det 
man har tänkt innan man går hem för det händer något precis innan och få 
det ur sig. Så skriva anteckningar för mig själv kan hjälpa mig för att på 
något sätt få det ut mig, och ta hand om det. Men också att stämma av och 
säga att jag måste prata och reflektera lite med en kollega[...](Berit, BUP) 

David tar upp vikten i handledning och samspel med kollegorna. Att via 
handledning har han fått lära sig verktyg för att inte ta med sig jobbet hem, och att 
kunna ventilera. 

Nej, jag hade en handledare för många år sen som lärde mig att hantera 
det. Hon gjorde det så enkelt så att när du kör förbi det där trädet då slutar 
du tänka på jobbet, och på väg till jobbet slår du på jobbet då. Det är 
väldigt sällan jag tar med mig jobbet hem, sen ska jag väl säga att det har 
funnits perioder där man har vaknat och tänkt på klienter på nätterna, och 
det vill man inte göra. Men då har jag också ett ansvar kan jag känna att ta 
upp det med vår handledare, hur gör jag nu eller få mina kollegor till att 
förstå att du ska nog backa lite nu för då mår du bättre.[...] (David, 
familjebehandling). 

5.2.3 Att agera professionellt 

Carin förklarar svårigheten med att sitta i ett samtal med ungdomar som berättar om 
svåra upplevelser. Hon menar på att berättelserna såklart berör henne och att det är okej 
att bli berörd inför ungdomen. Samtidigt är det viktigt att förhålla sig professionellt och 
inte dras med i känslorna.  

Sen har jag inte tyckt att det är så himla tufft egentligen, en del berättelser, 
ibland är det svårt att hålla tårarna tillbaka. Och det har ju hänt, att jag får 
säga: - det här är jättejobbigt att lyssna på, det måste vara fruktansvärt att 
vara du. Hur har du stått ut? Man får inte säga, att det var jättejobbigt att 
lyssna på så att dem tystnar [...] Så ser man lite förvånad ut, man får spela 
lite teater ibland även om det faktiskt är sant. Man blir berörd av 
ungdomarnas berättelser [...](Carin, SIS) 

5.2.4 Personlig påverkan av arbetet 

Arbete med trauma hos barn och ungdomar är något som är påfrestande för den 
professionella, på olika sätt även fast respondenterna arbetar inom olika 
yrkeskategorier. I kommande citat redogör några respondenter för hur deras arbete kan 
vara svårt att hantera stundvis, och hur deras hälsa kan påverkas. Edit och Berit är två 
respondenter som berättar att de via arbetet har utvecklats, och fått träna på att läsa av 
sina känslor.   
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[...] ibland händer det att jag kommer hem och inte kan släppa någonting, och 
funderar.[...] jag har påverkats på det sättet att jag har lärt mig jättemycket av 
ungdomarna, både om världen och andra undra kulturer hur det fungera.. Men 
även om mig själv [...] jag utvecklas hela tiden i min yrkesroll. (Edith, 
stödboende) 

Personligen så har det varit lite olika. Vissa perioder har jag känt mig lite 
belastad men också fått träna på att lägga märke till när det är lite för 
mycket.[...] (Berit, BUP). 

Agnes och Adam som båda är poliser, men med olika uppdrag inom yrket, berättar hur 
arbetsuppgifterna kan påverka både deras beteende och mående.  

[...] Det är inget man kan välja att stänga av de här bilderna utan det kan 
komma när man blundar såhär på kvällen, och bara flashar förbi och 
sådär.[...] Jag märker att jag blir lite stingslig faktiskt när jag jobbar med 
sådana här ärenden, hemma då och överdrivet orolig tror jag ibland för 
mina egna ungdomar [...]. Så det är psykiskt påfrestande absolut. Den 
dagen det inte är det så blir jag nog lite rädd faktiskt, men man får förhålla 
sig till ett sådant sätt att barnen har blivit utsatta för det och det har inte jag 
[...] (Agnes, polisen). 

Men så sliter det såklart på en att titta på dom här våldtäkterna av små 
spädbarn.[...] Jag tar inte med mig det hem men ibland när man är under 
isen själv, och livet som händer runtomkring en så blir det för mycket.[...] 
Oftast är dom här barnsamtalen fantastiskt härliga och roliga, trots att det 
är så mycket dumt man pratar om. Men såklart att det påverkar en utan att 
man ens vet om det man blir sliten och trött, man är ständigt trött faktiskt 
(Adam, polisen). 

Anna och Agnes lyfter olika typer av konsekvenser av deras arbete, samtidigt som 
de båda menar på att det är hanterbart trots olika känslor. 

[...] väldigt svagt konstant illamående under ett par månaders tid, lite svårt 
att sova. Det påverkar nog inte direkt jobbet i sig [...] det kostar lite på 
fritiden om man säger så.[...] Man behöver inte ha inställningen att jobbet 
inte ska påverka en alls för då blir man jätteförvånad, då kan man inte 
jobba med sådana här saker. Vi är människor och då kommer vi känna 
massa olika grejer både märkliga och knepiga grejer (Anna, polisen). 

Det kan va sexlusten möjligtvis.[...] Man ser så mycket annan porr 
tillsammans med all barnpornografi, så där blir man lite mätt kan man säga 
på det. Annars så tycker jag faktiskt inte det har påverkat mig så mycket, för 
jag idrottar ganska regelbundet om man säger så. Och har ett tryggt liv vid 
sidan om med familjen. [...] (Agnes, polisen). 
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6 Diskussion 
Diskussionsavsnittet kommer innefatta metoddiskussion, teoridiskussion och 
resultatdiskussion, där resultat är indelat i tre underrubriker som beskriver olika 
diskussioner utifrån studiens resultat. 

6.1 Metoddiskussion 
Studien genomfördes via en kvalitativ metod där ansatsen består av semistrukturerade 
intervjuer, för att få fram ett resultat. Syftet och frågeställningarna bestod av att 
undersöka hur professionella beskriver motivations- och relationsskapande i arbetet med 
barn och ungdomar som upplevt trauma, samt hur professionella upplever att arbetet 
påverkar deras hälsa. Därav passade kvalitativ metod, eftersom studien huvudsakligen 
handlar om att beskriva de professionellas del, en kvalitativ metod jämfört med en 
kvantitativ ger möjligheten till ett mer beskrivande och djupare resultat. Eftersom 
studien är kvalitativ med intervjuer sänks överförbarheten med tanke på att det aldrig 
går att göra studien exakt likadan då det måste vara samma respondenter och 
intervjuare. Däremot kan man göra om studien och dra liknande slutsatser.  

Tillförlitligheten har säkerhetsställt genom att empirisk data har samlats in via tidigare 
forskning och intervjuer, samtidigt som våra egna värderingar åsidosattes. 
Intervjufrågorna anpassades efter syftet och frågeställningarna samt resultatet 
förtydligades genom citat från intervjuerna. Genom användning av citat försäkrades 
kvalitetskriteriet rättvis bild inom äkthet samt att alla respondenter är representerade. 
Även kriteriet pedagogisk autenticitet anser vi uppnåddes då respondenterna får 
möjlighet att ta del av varandras olika upplevelser av arbetet. Pålitlighet har i 
processens gång underhållits på så sätt att användning av vetenskaplig artiklar och 
relevanta respondenter tillhörande ämnet. Trovärdigheten visar sig i en tydlig 
beskrivning av studiens tillvägagångssätt samt att resultatet anses vara verksamt i 
verkligheten.      

I resultatet användes en tematisk analysmetod för att tydligt kunna göra en analys av 
resultatet, utifrån svaren från respondenterna.  Genom att dela upp resultatet i olika 
teman bidrog det till en lättare överblick, samt att det blir lättare för läsaren att följa 
med. Den metodologiska utgångspunkten som användes var hermeneutisk- 
fenomenologi som visas i studiens syfte och frågeställningar. 

Vi genomförde en pilotintervju för att säkerställa intervjufrågornas tillförlitlighet, vilket 
visades genom att de gjordes ett par förändringar inför de resterande intervjuerna. 
Denna intervju gjordes även på telefon, vilket upplevdes opersonligt och kvarstående 
intervjuer genomfördes via ett personligt möte. Intervjuerna gav intressanta och 
relevanta svar, i efterhand kunde frågorna kring respondenternas hälsa vara mer 
djupgående. Rättare sagt infann sig en insikt om svårigheter att formulera frågor på rätt 
sätt, vilket är något som också kräver övning i själva intervjuandet. Kanske beror 
svårigheterna på att frågorna kring hälsa kan vara känsligt och därför kräver mycket tid 
för relationsbyggande som inte fanns i denna studie. Intervjuguidens frågor hade kunnat 
ses över ytterligare för att passa våra frågeställningar.  
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Med tanke på att syfte och frågeställningar ändrats flera gånger under studiens process 
medfördes svårigheter och begränsningar kring ändringar i vår intervjuguide. Ändringar 
i syfte och frågeställningarna gjordes fortfarande trots att intervjuerna var avslutade. En 
annan svårighet som uppkom i samband med skapandet av resultatet, var att alla 
respondenterna skulle få lika stor del i vårt resultat i studien. Att citaten tillsammans 
skulle bindas ihop och skapa en helhet. Vi upplevde att detta var svårt på grund av att 
några intervjuer gav mer och några mindre, vilket kunde hänga ihop med att vissa 
intervjuer var längre och några kortare. Varför det blev såhär kan bero på hur frågorna 
framställdes, att det kunde ske en oklarhet mellan de som intervjuade och blev 
intervjuade. Eller att vi inte fick fram det vi egentligen ville ha fram av vår 
intervjuguide. Fokus kunde ibland hamna på fel saker i intervjun vilket resulterade i 
irrelevant information till studiens syfte. 

6.2 Teoridiskussion 

6.2.1 Motivation 

Vi ansåg att motivation var en viktig och betydelsefull teori att använda sig av i studien. 
Studiens undersökning baseras på hur professionella arbetar med personer som upplevt 
trauma. Vi anser att motivation är en stor och övervägande del i forskningsproblemet, 
då motivation har en stor påverkan på människans inre process. Motivation är en 
byggsten till förändring, något som finns, men inte alltid är så lätt att hitta för personen 
själv. Som professionella är det deras arbete att hjälpa klienten att hitta motivationen till 
att ta hand om känslor och reaktioner som kommer efter ett trauma. Genom att arbeta 
med klienten redan från start för att skapa tillit och trygghet möjliggörs 
motivationsarbetet. Motivation är grunden i ett förändringsarbete, både i den 
professionelles roll samt klientens. 

Resultatet utifrån respondenterna skildrar Lockes (2000) syn på motivation, främst 
genom hur professionella arbetar. Respondenterna har en strävan i arbetet att uppfylla 
mål med sina ärenden, mål både på ett personligt plan, vad hen som person vill uppnå i 
sin yrkesroll och arbetar utefter, samt mål som är mer övergripande och som skiljer sig 
åt från varje ärende. I arbetet skapar den professionella tillsammans med barnet eller 
ungdomen ett övergripande mål för det pågående ärendet och strävan efter att uppnå 
detta mål, ses som en röd tråd genom hela arbetet. Detta beskriver hur respondenterna i 
sitt arbete är motiverade till att vilja utföra sitt arbete och hjälpa klienten på bästa 
möjliga sätt. Ett problem som kan uppstå vid motivationsarbete med sin klient, är att 
den professionellas vilja att uppnå ett mål kan påverka hens arbete (Locke, 2000).  Det 
negativa blir då att fokus flyttas från klientens egna motivation, till den professionellas 
personliga motivation.  

Alla respondenter som medverkade i studien berörde på något sätt hur viktigt det är att 
människans grundläggande behov tillgodoses i tidig ålder, då de lägger grunden för 
individens utveckling. Respondenterna möter barn och ungdomar där de grundläggande 
behoven inte har tillgodosetts från allra första början utan där individen är försenad i sin 
utveckling.  
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Det behov som majoriteten av respondenterna berörde var trygghet, som är ett av 
Maslows sju trappsteg, vilket kan förklaras som en trappa där de olika behoven vid 
olika tidpunkter i livet tillfredsställs. Hur dessa grundläggande behov tillgodosågs 
kunde se annorlunda ut beroende på verksamhet, arbetssätt och riktlinjer. Ett tydligt 
exempel var användandet av motiverande samtal, då några respondenter använde det 
som en metod inom arbetet, och några respondenter fick inte använda sig av det på 
grund av att eventuellt påverka samtalets syfte negativt (Maslow, 1970). 

6.2.2 Coping 

Vi ansåg att coping var en användbar teori i förhållande till vår studie, eftersom att 
coping fokuserar på hur den professionella med hjälp av teorin hanterar olika svåra 
situationer hen hamnar i. Till exempel svåra situationer som i ett möte med en klient. 
Coping handlar om hur det inlärda beteendet hos människan lär sig att reagera på, och 
känna av olika situationer som upplevs som faror i sin närhet. I resultatet framkommer 
coping genom hur de professionella hanterar påfrestningar i arbetet med klienter, där 
olika samtal upplevs vara svårare än andra. I samband med påfrestningarna påverkas 
den enskilde professionellas hälsa, vilket flera av respondenterna i studien benämner att 
de upplever. Dessa svårigheter som den professionella upplever kan påverka hen både 
på ett  professionellt och privat plan. Syftet med coping är att skydda individen från fara 
som uppstår i arbetet. Om coping inte finns där som ett tillvägagångssätt finns det en 
stor risk att om den professionella inte tar hand om saker i tid, vilket kan resultera i att 
hen utvecklar hälsokomplikationer (Lazarus & Folkman, 1984). 

Påfrestningar som den professionella upplever i sitt arbete går att koppla samman med 
tillvägagångssättet The animal model inom coping. Modellen kan förklaras på det sätt 
att när djuret upplever fara i sin närhet hanteras det genom flykt och/eller undvikande 
för att försvara sig från det obehagliga. Den professionella kan liknas vid djuret i denna 
modell genom att i ett möte med en klient uppleva det farliga. Det farliga i mötet kan 
förklaras som den känsla (atmosfären) som uppstår mellan de båda parterna utefter att 
klienten berättat sin historia för den professionella, en historia som kan innefatta både 
förväntade och förvånande saker utifrån den professionelles håll. Den professionella 
hanterar det farliga genom att lyssna på sin kropp, känna efter vad den behöver och inte 
behöver. När djuret upplever fara i modellen The animal model kan kopplas till 
resultatet genom att respondenterna upplever illamående, svårt att stänga av, sömnlöshet 
etc. Upplevelserna hos den professionella ses som komplikationer av “det farliga” som 
de har varit med om i arbetet. Handledning används enligt respondenterna ses som en 
hantering av ”det farliga” som uppstår i ett möte. Det är ett hjälpmedel för den 
professionella att lätta på de påfrestningar som kan upplevas i arbetet (Lazarus & 
Folkman, 1984). 

6.3 Resultatdiskussion  

6.3.1 Motivation och relationskapande 

Utifrån resultatet har flertal av respondenterna berättat hur viktigt det är med 
relationsskapande mellan barn och ungdomar och den professionella.  
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Respondenterna lyfter olika delar vilket kan bero på att de har olika typer av yrken men 
en del har likheter.  Respekt används med stor vikt i samtliga respondenternas 
intervjuer, att man tar personen på allvar och respekterar hen. En del av respondenterna 
berättar om tillit och trygghet som en stor del av relationsskapande, speciellt i arbetet 
med barn och ungdomar som upplevt trauma, då det ofta ingår i att vara med om ett 
trauma att personen har blivit av med dessa faktorer. Ytterligare nämns att 
relationsskapande är något som tar tid. En annan del av resultatet visar att 
relationsskapande också kan innebära att ge rätt information till personen, det medför att 
ge rätt redskap för att en person ska kunna fatta egna beslut. Resultat stämmer överens 
med det Hunter (2012) nämner kring olika egenskaper för att en bra relation mellan 
klient och den professionella ska bli till. Där det är viktigt att klienten känner sig sedd, 
respekterad, förstådd och accepterad. Fratto (2016) beskriver att barn och ungdomar 
som efter att ha upplevt trauma har en svårighet med att knyta an till andra människor. 
Vilket gör resultatet enhetligt till vikten av att skapa relation men också svårigheten 
med det.  

Att vara på barnets nivå är något som förenklar processen med arbetet tillsammans med 
barn, att använda sig av redskap som exempel en nalle eller målarfärg då barn ofta 
kommunicerar via lek. Genom att använda ett anpassat språk lägger den professionella 
sig på rätt nivå (Pierini, 2014). För att åstadkomma en bra relation finns det fler sätt att 
gå tillväga, bland annat med hjälp av tillit och respekt gentemot barnet eller ungdomen. 
 Det är inte alltid lätt att nå dit och det är något som byggs upp efter en långt tid. I 
studiens resultat har olika typer av förhållningssätt och verktyg kommit upp för att nå 
dit. En respondent berättar om en situation där det blir viktigt att förhålla sig transparent 
gentemot ungdomen, att inte göra något bakom ryggen, i detta exempel lyser tilliten 
starkt. En annan beskriver olika sätt att nå olika åldrar i arbetet, där barn leker mer och 
med ungdomar är det ofta viktigt med att man visar respekt. En av respondenterna 
skilde sig i användandet av redskap som till exempel en trygg sak eller person, där det 
undviks i möjligaste mån på grund av att det kan påverka hur barnet berättar om sina 
upplevelser. Denna skillnaden ska dock ha i åtanke att det inte är i behandlande syfte 
utan i ett brott redogörande syfte där bevis har hög prioritet. 

Hunter (2012) förklarar att bandet mellan klient och den professionella är viktigt för ett 
positivt resultat, det är fördelaktigt att miljön de vistas i är trygg och en behaglig plats. 
Trygghet förenklar arbetet med barn och ungdomar redovisas i resultatet där en av 
respondenterna uttrycker att verksamheten hen arbetar i inte är den mest optimala 
platsen för att genomgå en eventuell behandling. Då ungdomarna är inlåsta och saknar 
ett skyddsnät blir det svårt att göra verksamheten trygg. 

I motivationsarbetet betonar samtliga respondenter begreppen respekt och tillit som två 
viktiga byggstenar i relationskapandet. Dessa två får ännu mer tyngd i arbetet med barn 
och ungdomar som upplevt trauma, då det är ofta något som dem har blivit fråntagna. 
Flertal av respondenterna menar på att respekt och tillit är en förutsättning för att ens 
kunna starta ett motivationsarbete. Respondenterna som använder MI anser att det kan 
väcka klientens egna motivation samt att respektera individens autonomi sågs vara 
betydelsefullt i en klient-terapeutisk allians. Att i ett möte förhålla sig till de fyra 
grunderna inom MI kan den professionella tillsammans med klienten skapa förändring i 
mötet (Millner & Rollnick, 2013).  
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En skillnad i svaren från respondenterna gällande motivationsarbetet beror på vilket 
yrke dem har, de som arbetar inom polisen anger att motivationsarbetet inte är en del av 
arbetsuppgifter. Då risken att använda sig av motivationsarbete i förhörs situationer är 
att det sedan inte går att använda materialet i rättsliga åtgärder. Däremot nämner dem 
tillit och respekt, men i informationssyfte för att klienter ska känna sig trygga och säkra 
för att ta egna beslut. 

En fungerande relation är oerhört viktigt i ett förändringsarbete eftersom att det är minst 
två parter som ingår i processen, först och främst klienten som är huvudpersonen i 
processen och tillslut den professionella. I ett förändringsarbete kan det också ingå 
andra aktörer som socialsekreterare, läkare, lärare etc. En av respondenterna lägger vikt 
vid att ge hopp och kontroll till sin klient för att få med hen i förändringsarbetet, när 
klienten upplever situationen som mest påfrestande. Cederlund och Berglund (2015) 
poängterar att ett motivationsarbete är viktigt i ett förändringsarbete för att lyckas med 
att skapa positiva resultat. De menar på att positiva resultat bygger från början på en 
trovärdighet, att den professionella ska framställas som trovärdig inför sin klient.  

6.3.2 Professionellas hälsopåverkan av arbetet 

När det kommer till arbete med barn och ungdomar som upplevt trauma finns det alltid 
en risk för att den professionellas personliga hälsa kan påverkas, och det är inte ovanligt 
att den professionella genomgår emotionella reaktioner. Majoriteten av de respondenter 
som har intervjuats har gett överensstämmande svar på hur de uppfattar att deras hälsa 
påverkas, med vad tidigare forskning fastställer. Samtidigt så uppger respondenterna för 
en medvetenhet om riskerna i arbetet och berättar om det som en viktig del. Att en viss 
påverkan är hälsosamt och nästintill nödvändigt för att du som professionell ska gör ett 
bra jobb.       

Alla påverkas olika men utifrån responderas svar så kan det konstateras att medkänslig 
trötthet, är det vanligaste (Owens-King, 2019). Samt att den större delen av 
professionella har verktyg som hjälper dem att klara av arbetet. Lewis och King (2019) 
berör vikten i att ha olika metoder och tekniker för att undvika för stor påfrestning på 
den professionellas hälsa. De som jobbar med barn och ungdomar som har upplevt 
trauma utsätts regelbundet för riskfaktorer som kan påverka deras hälsa. Några vanliga 
är att professionella upplever medkänslig trötthet och utbrändhet.  

Ett flertal av respondenterna nämner att det är viktigt med en god fritid och att lyssna på 
sin kropp. Mår den professionella inte bra så kan det påverka arbetet med barnet eller 
ungdomen. Eftersom den professionella i arbetet ska kunna avstå från sina personliga 
behov och se till barnets eller ungdomens behov, behöver den professionella ta hand om 
sig själv (Owens-King, 2019 & Lewis & King, 2019). Även Whitfield och Kanter 
(2014) tar upp att det är viktigt att lyssna på sitt kognitiva och känslomässiga tillstånd 
för att kunna hjälpa barnet eller ungdomen på bästa sätt, samt att kunna ha en ”sund 
balans” mellan det privata och professionella.  

Ur intervjuerna kan man se olika svar på hur de professionella anser att arbetet har 
påverkat deras hälsa. Några pratar om illamående, svårt att stänga av, att det påverkar 
hur man är hemma och att det tar kraft från ens fritid.  
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Även att det påverkar en psykiskt utan att man vet om det och att man är mer belastad i 
perioder. Owens- King (2019) tar upp känslomässiga reaktioner som den professionella 
kan känna vid sekundär traumatisk stress (STS), där en är sömnlöshet.  

Hälften av respondenterna berättar att de periodvis har haft svårt att sova då de har legat 
vakna och tänkt på dessa barn eller ungdomar, eller att de har drömt om dem. För att 
kunna hantera arbetet och minska dess belastning som respondenterna känner av, samt 
att kunna stänga av jobbet hade alla någon form av metod eller fritid för att öka 
chanserna till att inte ta med sig jobbet hem. De nämnde bland annat träning, djur, 
familj, skriva av sig, handledningen eller ha något föremål som symboliserade att 
arbetet var över, eller dags att börja tänka på jobbet igen. En respondent hade en 
specifik väska som bara var till jobbet, när hen var ledig så ställde hen undan den och 
när det var dags att jobba tog hen fram den igen. 

Förutom att ha en bra fritid nämnde alla respondenter att handledning och att kunna 
ventilera med sina kollegor, är nödvändigt i tuffa perioder för att orka med arbetet. En 
av respondenterna anser att det är viktigt att inte bli ensam i ett ärende som innehåller 
trauma och de berättelser som med kommer. Respondenten berättar även att hen ibland 
har haft svårt att hålla tårarna tillbaka när vissa ungdomar har berättat sina historier, och 
det kan hända att professionella kan känna sorg i arbetet (Dotevall m.fl., 2017). 

Hos samtliga respondenter kunde vi se ett bristande mönster där ingen personlig hjälp 
erbjuds, utan om respondenterna ville ha mer personlig hjälp utöver den “vanliga” 
handledningen var det lite eget ansvar att kontakta chefen för att sedan ta det vidare. 
Däremot hade samtliga respondenter en kontinuerlig handledning på arbetsplatsen 
tillsammans med kollegor utförde i grupp. På organisatorisk nivå har alla professionella 
rätt handledning och ansvaret ligger både på arbetsgivaren och den professionella, att 
genomföra handledningen om det skulle behövas. Handledning och rådgivning i from 
av både kollegor och arbetsgivare, är nödvändigt för den professionella ska kunna ta 
hand om sin mentala hälsa och sitt välbefinnande när behovet finns. Även 
internutbildningar för att kunna arbeta på rätt sätt och få mer kunskap om arbetet med 
trauma, är bra för att minska påverkan och upplevelser på den professionellas hälsa 
(Whitfield & Kanter, 2014). 

7 Slutsatser och implikationer 
Under de empiriska undersökningarna har vi utgått ifrån två frågeställningar som varit 
grunden i hela arbetet. Frågeställningarna är följande: (1) Hur beskriver de 
professionella sitt relationsskapande och motiverande arbete  med barn och ungdomar 
som upplevt trauma? och (2) Hur påverkas professionellas hälsa och vilka strategier 
använder de för att hantera de svårigheter som uppstår i arbetet med barn och ungdomar 
som upplevt trauma? 

Samtliga professionella betonar att faktorerna; relation, tillit, respekt, trygghet och 
förståelse är en stor och viktig del att förhålla sig till i skapandet samt upprätthållande 
av en relation.  
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Transparens är något som flera av de deltagande i undersökningen nämner som en 
betydelsefull komponent i arbetet, genom att informera och låta klienten vara delaktig i 
processen. Människor som har upplevt trauma tidigare i livet har svårt att lita på 
medmänniskan, vilket gör att transparens- och relations skapandet blir ytterst centralt. 
Professionella beskriver motivationsarbetet som en röd tråd genom arbetet, strävan mot 
självständighet i ungdomens utveckling. Motivationsarbetet är angeläget hos den 
professionella för att ge klienten en trygg plats att öppna upp sig för någon annan om 
saker som de har varit med om , vilket inte alltid är en självklarhet. Genom att fokusera 
deras motivation till något positivt och deras möjligheter i livet, framgår viljan hos den 
professionella att bryta ett normbrytandebeteende.   

Flera av de professionella beskriver att arbetet med barn och ungdomar som upplevt 
trauma kan ha en stor påverkan på deras hälsa, exempelvis sömnproblem, illamående, 
trötthet samt minskad sexlust. Flertal av deltagarna konstaterar att dagen då arbetet inte 
längre är psykiskt påfrestande för de professionella som jobbar med barn och ungdomar 
inom detta område, är det dags att leta upp ett annat arbete. De menar att det ingår i 
arbetet att bli påverkad på ett visst plan, och samtidigt kunna hantera det professionellt. 
För att hantera deras påverkan betonar majoriteten vikten av kollegor, fritid samt 
handledning, vilket är ett forum att kunna bearbeta de upplevelser man har fått ta del av. 
Deltagarna lyfter även det positiva med arbetet där barnen och ungdomarna ligger i 
fokus, att det finns hopp i arbetet och att man ser en förändring. 

7.1 Socialpedagogiska implikationer 
Som socialpedagog får man lära sig att jobbet ibland kommer vara påfrestande och 
jobbigt, samt att lära sig att sätta sina egna känslor åt sidan. Detta för att kunna ge sin 
klient det som behövs och förtjänas, samtidigt som de verkliga riskerna inom yrket 
måste erkännas och tas itu med som till exempel sekundär trauma eller andra stressiga 
situationer. Ur ett pedagogisk perspektiv anser vi att studien har betydelse då våra 
förhoppningar är att den kommer lyfta olika professioners upplevelser att arbeta med 
barn och ungdomar som upplevt trauma. Utifrån både svar från respondenterna och 
tidigare forskning har vikten av att inte glömma bort att ta hand om sig själv, samtidigt 
som man är i en process med att ta hand om andra kommit fram (Owens-King, 2019 & 
Lewis & King 2019). Som framtida socialpedagoger är det troligt att vi stöter på barn 
och ungdomar som upplevt olika typer av trauma. En viktig del att ha med sig i mötet 
med människor är att ha kunskap om att ett beteende kan ha en bakomliggande orsak. 
Även att olika metoder och verktyg kan fungera på olika människor, då alla individer är 
olika (Cederlund & Berglund, 2015). Framförallt i arbetet med klienter som upplevt 
trauma med tanke på att det kan skilja sig mycket åt i en klients beteende, och 
upplevelser. Därför anser vi att vår studie är intressant ur ett socialpedagogiskt 
perspektiv. 

7.2 Förslag till vidare forskning 
Något som har stärkts under studiens process är intresset för hur arbetet faktiskt kan 
påverkar den professionella, när man får ta del av olika och ofta fruktansvärda 
upplevelser.  
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Förslag till vidare forskning som vi anser utifrån studiens resultat hade varit intressant 
skulle kunna vara att på ett djupare plan fokusera på vad det är hos den professionella 
som gör att hen klarar av arbetet. Finns det några speciella egenskaper, eller 
förhållningssätt som lärs ut till exempel. Ett annat förslag är att forska vidare på ett visst 
arbetssätt, och på så vis få en djupare kunskap om just en metod eller förhållningssätt. 
Till exempel hur det fungerar, när användes det, var används det och hur ser resultaten 
ut till exempel.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
Arbetsbeskrivning 
Vad har du för yrkestitel och hur länge har du arbetat inom verksamheten? 

Hur kommer du som professionell i kontakt med trauma med barn och ungdomar, och 
hur ofta? 

Berätta om dina arbetsuppgifter med barn och ungdomar som upplevt trauma. 

På vilket sätt arbetar du i din yrkesroll med barn och ungdomar?  
(riktlinjer, lagar, metoder/ mall, övrigt)  

Beskriv hur ett möte kan se ut? (är det enskilt, med familj)  

Vilken typ av utbildning/ erfarenhet har du? 

Kan du berätta hur ett motivationsarbete med barn och ungdomar som upplevt trauma 
skulle se ut? 

Finns det någon skillnad i arbetet med personer som upplevt trauma, beroende på ålder, 
kön och etnicitet? Hur kan det i så fall se ut? 

Professionellas erfarenheter  
Vilka möjligheter finns det i mötet med barn och ungdomar som upplevt trauma? 
(känslomässigt, relation, hitta rätt hjälp) 
 
Vilka svårigheter finns det i mötet med barn och ungdomar som upplevt trauma? 

Vad upplever du är “tuffast” med arbetet med barn och ungdomar som upplevt trauma? 
(samverkan, familjen, arbetsallians, personlig men inte privat, psykiskt påfrestande) 

Vad tycker du är “lättast” med arbetet med barn och ungdomar som upplevt trauma? 

Är det något personligt du tänker eller gör i möten med barn och ungdomar?  
(föremål, handling) 

Hur har arbetet med barn och ungdomar påverkat din yrkesidentitet? 
 
Hur har arbetet med barn och ungdomar påverkat dig personligen (din hälsa)? 

Hur hanterar du det som är jobbigast för dig? Har du tillgång till någon handledning? 

Vad är det roligaste med ditt jobb? 

Tack för din medverkan!	
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Bilaga B Missiv 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats	

	

Hej!     Växjö 2019-01-31	

	
Vi är tre studenter som läser kandidatprogrammet Pedagogik, inriktning ungdoms- och 
missbruksvård, 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö.	

Vi sänder detta brev för att förtydliga vårt syfte med intervjun. Vi har valt att inrikta oss 
på hur professionella ser på arbete, med barn och ungdomar som varit med om trauma. 
Intervjun kommer ta cirka 60 minuter. Vi hoppas att du vill vara med och delta i våran 
studie, och att utöka vår kunskap kring ämnet.  

Vi har valt att undersöka detta ämne närmare då vill utöka våran egen kunskap och 
anser att det är ett ämne som är aktuellt och viktigt. Som framtida socialpedagoger är 
det troligt att vi kommer möta personer som upplevt traumatiska händelser, vilket gör 
att ämnet känns relevant.  

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter.	

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss eller kursansvarig.	

Med vänlig hälsning                                                                                    	

Frida Högqvist  Victoria Jönsson  Ängla Lönnberg	

fh222kd@student.lnu.se vj222ea@student.lnu.se  al223za@student.lnu.se 	

07-XXXXXXXX 07-XXXXXXXX 07-XXXXXXXX 
 
	

Handledare:  Zum Wik	

zum.wik@lnu.se 	

Examinator:  Mats Anderberg	

 mats.anderberg@lnu.se	

Kursansvarig: Mikael Dahlberg	

 mikael.dahlberg@lnu.se 	



 

 41 

Etiska riktlinjer 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 
ser på dem.	

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 
syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, 
vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta 
att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte 
delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 
du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 
deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 
är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 
kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 
publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 
just dem vi intresserar oss för.	

                                           

Frida Högqvist	
Victoria Jönsson	
Ängla Lönnberg	

 
 


