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Abstract 
The aim of this study is to examine how emotions appear in the social work practice and what 

social workers described as important when coping with emotional labour. This study is based 

on seven qualitative interviews with social workers in Stockholm, Sweden who comes in 

contact with people who have a substance abuse. The data is analyzed with an instrument that 

is called professional quality of life which measures the positive aspects of working as a 

helper, compassion satisfaction, and also the negative aspects, compassion fatigue.  

 

The result shows that emotions is a central part of the social work. How the social workers 

talked about emotions differentiated but we noticed that the social workers more often talked 

about their negative emotions than their positive emotions which we found very interesting. 

 

The result also shows that the social workers experienced emotions very different but we 

found that all of the social workers pointed out that being able to feel good in their work 

environment was crucial to be able to perform at work. We found two things that were needed 

to feel good: resources to help the client and opportunity for an outlet and processing of 

emotions. 
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1. Inledning 
1.1  Bakgrund och problemformulering 
Det finns en pågående diskurs som berör vilka metoder som är mest effektiva för att hjälpa 

utsatta människor. Det kan handla om olika typer av behandlingssätt, vad klienter anser 

hjälper dem och vad de anser en hjälpande relation är. Oavsett vilken behandling som är bäst 

så krävs det emellertid en professionell som kan utföra behandlingen. 

 

Att inte ha en hög personalomsättning av socialarbetare är viktigt på flera områden. Vision 

(2017) benämner det till och med som en grundläggande förutsättning för att kunna hjälpa 

utsatta människor. Det är också viktigt då förändringar i personalgruppen bland annat kan 

leda till instabilitet och oro (Abrahamsson, 2000). Sist är det även avgörande då forskning 

visat att långvariga relationer är en gynnsam faktor för samverkan (Almqvist & Lassinantti, 

2018). Det är alltså av betydelse att skapa en god arbetsmiljö i organisationen för att de 

professionella ska stanna inom sitt yrke (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005). 

 

I Sverige är socialsekreterare och kuratorer högt representerade i sjukfrånvarostatistiken 

(Försäkringskassan, 2019). Även i andra länder som Norge är den liknande gruppen sjukvård- 

och socialarbetare högt representerade (Isdal, 2017). Isdal (2017) drar slutsatsen att arbete 

med människor är Norges hälsofarligaste yrke (a.a.). Vad sjukfrånvaron berott på har det varit 

delade meningar om. Bland annat har sjukfrånvaron ansetts bero på att det oftare är kvinnor 

som arbetar i dessa grupper, underförstått att kvinnor inte är lika tåliga som män. Andra 

förklaringar har varit barnafödande och menstruation. Däremot har inga förklaringar varit 

direkt kopplade till egenskapen av själva arbetet (a.a.). Forskning har visat att arbete med 

människor är särskilt betungande och emotionellt svårt, men trots detta undersöks sällan den 

emotionella delen i arbetet med människor (Brotheridge & Grandey, 2002; Gray, 2008). 

 

Emotioner är avgörande i mötet med klienter för att kunna läsa av och bemöta klienterna på ett 

korrekt sätt. Hantering av emotioner möjliggör att socionomer kan bemöta klienter på ett 

professionellt sätt (Grootegoed & Smith, 2018; Hochchild, 1983). Emotioner är helt enkelt 

centrala för det sociala arbetet, men trots detta verkar emotioner i praktiken vara tabubelagt att 

beröra och som ett hinder i arbetet (Barlow & Hall, 2007; Morrison, 2007). Att inte få utlopp 

för och bearbeta sina emotioner kan bidra till flera negativa konsekvenser för en socionom men 

också indirekt för klienten (Ferguson, 2007; Ingram, 2013). Forskning har fokuserat på vad som 
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motverkar eller minskar dessa negativa konsekvenser. Vi upplever att forskning fortfarande 

framförallt undersöker de negativa aspekterna av arbetet. Stamm (2010) menar dock att de 

positiva och negativa aspekterna av arbetet inte är motpoler utan att de förhåller sig till varandra 

likt vågskålarna på en våg. De positiva aspekterna kan således motverka de negativa (a.a.).  

 

1.2  Relevans för socialt arbete 
Vision (2017) menar i en rapport att socialtjänsten under många år har präglats av hög 

arbetsbelastning och en hög andel sjukskrivningar bland annat relaterad till stress. 

Personalbristen kan bland annat leda till ökade kostnader, minskad rättssäkerhet för klienter 

och bristande kontinuitet för medborgare som behöver stöd (Vision, 2017). 

 

De emotionella delarna i det sociala arbetet kan kännas otroligt tunga och till slut bidra till att 

socionomen sjukskriver sig. Vi anser därför att det är viktigt att de som arbetar med socialt 

arbete får hjälp att orka med det emotionella delarna. Om socionomer inte orkar finns ingen 

som kan arbeta med de mest utsatta i samhället. Inom träningssammanhang finns citatet “den 

bästa träningen är den som blir av” (Vetenskap & hälsa, 2019) och vi har valt att göra om 

uttrycket och applicera det på det sociala arbetet: Den bästa socionomen är den som orkar 

arbeta. Isdal (2017) har ett annat sätt att förklara detta: “Ta först på din egen syrgasmask innan 

du hjälper andra” (a.a. s.121). Kontentan är att för att du ska kunna hjälpa andra måste du först 

ta hand om dig själv (a.a.).  

 

En socionom som blir sjukskriven på grund av att arbetet är påfrestande kan inte arbeta och 

hjälpa sina klienter. Det är därför viktigt att undersöka vad socionomer behöver för att orka 

med arbetet för att på sikt kunna ge socionomer bättre verktyg och möjligheter att bearbeta det 

emotionella arbetet som klientarbete medför. 

 

1.3  Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socionomer beskriver emotioner i det sociala arbetet. 

Vi vill också undersöka vad socionomer beskriver behövs för att upprätthålla en positiv balans 

av de emotionella aspekterna i det sociala arbetet. För att åstadkomma detta kommer vi att 

intervjua socionomer med minst fem års yrkeserfarenhet och som i sitt arbete kommer i kontakt 

med personer som har ett substansmissbruk. Följande frågor besvaras: 
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• Hur beskriver socionomer sina emotioner i förhållande till det sociala arbetet? 

• Vad beskriver socionomer som avgörande för att orka med det emotionella arbetet? 

 

1.4  Avgränsningar  
Emotioner och emotionellt arbete finns i princip i alla organisationer som involverar människor 

(Morrison 2007; Olsson, 2008). Hur någon känner emotioner och hanterar sina emotioner är 

individuellt. Detta är därmed ett stort område att orientera sig inom. 

 

I denna studie ämnar inte visa samband eller hitta lösningar för hur enskilda individer ska 

hantera sina emotioner på bästa sätt. Vi kommer enbart behandla emotioner som hör till det 

sociala arbetet och därmed inte heller behandla emotioner som kan befinna sig i gråzonen 

mellan privat och professionell. Ytterligare en avgränsning är att enbart socionomer som i sitt 

arbete har kontakt med personer som har ett substansmissbruk som kommer att intervjuas. Den 

gruppen är vald då socionomer i kontakt med missbruksklienter inte har studerats tidigare samt 

att det finns en koppling mellan substansmissbruk och traumatiska händelser (Farley, Golding, 

Young, Mulligan och Minkoff, 2004). De socionomer som intervjuats är inte nyexaminerade, 

utan de har minst fem års erfarenhet från det sociala arbetet. 

 

1.5  Begreppsdefinitioner 
Vi kommer här att definiera några begrepp som vi använder i studien. Begreppen kommer att 

användas genomgående i studien förutom i den tidigare forskningen då vi där kommer 

använda begreppen som används i respektive studier. 

 
1.5.1 Klient 
Personer som kommer i kontakt med och får hjälp av socionomer benämns på olika sätt. Bland 

annat används begreppen patient, brukare, hjälpsökande, omsorgstagare och klient. Olika 

begrepp används beroende på vilken kontext man befinner sig i (Socialstyrelsen, 2013). I vår 

studie kommer vi benämna dessa personer som klienter då vi tänker att det är en benämning 

som kan användas i flera kontexter. 

 

1.5.2 Socionom 
Socionomer är en person som tagit socionomexamen (Nationalencyklopedin, 2019). En 

socionom kan ha olika titlar beroende på var socionomen arbetar: behandlare, socialarbetare, 

socialsekreterare för att nämna några. I litteraturen vi hittat skriver forskare också om 
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anställda och professionella när man undersöker förhållanden på arbetsplatsen. Vi har i vår 

studie dock valt att använda benämningen socionom eftersom det som förenar de personer vi 

intervjuar samt de grupper som den tidigare forskningen undersökt är att de i grunden har en 

socionomexamen eller motsvarande. 

 

1.5.3 Hantering och bearbetning 
Det finns två olika typer av hantering av emotioner som kommer att beskrivas i uppsatsen, 

direkt hantering och en uppskjuten form av hantering. Direkt hantering innebär förändrande 

eller tillbakahållande av sina egna emotioner i mötet med klienter (Hochschild, 1983). Den 

uppskjutna formen handlar om att socionomen efter mötet med en klient får möjlighet att få 

utlopp för och bearbeta sina emotioner (Olsson, 2008). För att det inte ska uppstå oklarheter 

mellan dessa två typer av hantering så har vi valt att helt särskilja på processerna. I vår uppsats 

används begreppet hantering för att beskriva den direkta hanteringen i mötet. Processen som 

sker i efterhand kommer att benämnas vid bearbetning eller utlopp av emotioner. 

 

1.5.4 Emotioner 
I litteraturen används begreppen känslor respektive emotioner. Nationalencyklopedin (2019) 

benämner emotion som en känsla och likställer därmed begreppen. I vår uppsats kommer vi 

använda begreppet emotioner. 

 

1.6  Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i sju avsnitt. I det inledande avsnittet ges en kort inledning till ämnet, en 

presentation av syfte och frågeställningar samt sammanfattande förklaringar på begrepp som 

återkommer i uppsatsen. I avsnitt två presenteras den tidigare forskning som ligger till grund 

för vår uppsats. Vi kritiserar även den tidigare forskningen och positionerar vår egen uppsats. I 

avsnitt tre redogör vi för det teoretiska perspektiv vi har valt för att analysera vårt resultat. I 

nästkommande del, avsnitt fyra, presenteras metodvalet, hur urvalet av intervjupersoner har gått 

till, utformandet av intervjufrågorna och hur vi har genomfört våra intervjuer. Vi diskuterar 

även eventuella metodologiska begränsningar samt vilka beslut vi tagit för att göra studien etisk 

korrekt. I avsnitt fem presenteras resultatet från intervjuerna. Vi sammanför resultatet med teori 

och tidigare forskning i avsnitt sex. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring vår studie och 

resultat, kritik mot den valda metoden samt att vi presenterar förslag till framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 
2.1  Sökprocessen 
Sökprocessen påbörjades med att läsa Olssons (2010) doktorsavhandling, Emotioner i arbete. 

En studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö och arbetsvillkor, som fokuserar på 

emotioner i arbete. Från avhandlingen (Olsson, 2010) kunde relevanta sökord och förslag på 

annan litteratur som sågs som lämplig för ämnet hittas. Vidare användes databaserna “Google 

Scholar” och “EBSCO” i sökprocessen. Sökningar har utförts på både svenska och engelska. 

På svenska  har “Emotioner AND Socialt arbete” och “Emotionellt arbete AND Socialt arbete” 

använts, samt motsvarande “Emotions AND Social work” samt “Emotional labour AND Social 

work” på engelska. Dessa fraser har även kombinerats med “Compassion Fatigue”, “Burnout”, 

”Utbrändhet” och “Compassion Satisfaction” i ytterligare sökningar i ovan nämnda databaser. 

Ytterligare kriterier i sökprocessen har varit att litteraturen ska vara kollegialt granskad och 

skriven på svenska eller engelska. Då sökningarna resulterade i många artiklar behövde en 

avgränsning göras. Avgränsningsprocessen genomfördes genom att läsa artiklarnas abstract för 

att få fram de studier som var mest relevanta för vår uppsats. 

 

2.2  Forskningsfält 
I detta kapitel kommer tidigare forskning inom området emotioner i socialt arbete att redogöras. 

För att få en god överblick redogör vi först för tre begrepp som är återkommande i detta kapitel: 

emotioner, emotionellt arbete och känsloregler. Vidare beskrivs dessa begrepp i förhållande till 

det sociala arbetet, förhållandet mellan emotioner och synen på professionalitet samt vikten av 

att få utlopp av sina emotioner. Avslutningsvis sammanfattas forskningsfältet och följs av en 

kritisk granskning av forskningsfältet där även denna studies positionering presenteras. 

 

2.2.1 Emotioner och emotionell hantering 
Emotioner är ett komplext ämne. Något som emellertid är säkert är att emotioner är centrala i 

människors liv och vardag (Barlow & Hall, 2007; Hochschild 1983; Olsson, 2008; Winter, 

Morris, Cree, Ruch, Hadfield & Harlett, 2018). Det finns olika sätt att se på emotioner. De tre 

främsta synsätten är: det organismiska perspektivet som menar att emotioner är biologiskt 

givna, det socialkonstruktivistiska perspektivet som menar att emotioner är socialt konstruerade 

samt det interaktionistiska perspektivet som lägger sig mellan de två tidigare och menar att 

emotioner påverkas både biologiskt och socialt (Olsson, 2008). Vidare kommer det 

interaktionistiska perspektivet presenteras då det i litteraturen främst hänvisar till detta synsätt. 
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Sociologen Hochschild är det interaktionistiska perspektivets tydligaste företrädare. Hon menar 

att den biologiska delen av emotionerna är som ett “sinne” hos människan som fungerar som 

en “signalfunktion”. Emotionerna får sin betydelse och mening i en specifik kontext, vilket 

innebär att samma emotioner kan ha olika betydelse och mening i olika kontexter. 

Emotionernas existens och att de reagerar är biologiskt, däremot hur och av vilken anledning 

de reagerar är socialt konstruerat (Hochschild, 1983, 2003; Olsson, 2008).  

 

Hochschild skriver också om känsloregler som utgörs av normer i samhället. Som ovan nämnts 

kan samma emotioner ha olika betydelse beroende på sammanhang. Normer i emotionella 

sammanhang styr vilka känslor som är socialt acceptabla att känna och uttrycka (Hochschild, 

1983). Människor kommer att försöka följa dessa normer och hantera sina emotioner så de 

passar in i den kontext som de befinner sig i. Detta är något som Hochschild kallar emotionell 

hantering eller emotionellt arbete. Emotionellt arbete är det som pågår när vi framkallar, håller 

tillbaka eller förändrar våra känslor så de passar de förväntade normerna. Eftersom olika 

kontexter har skilda normer så kommer det emotionella arbetet i dem inte vara samma. 

Exempelvis ställs inte samma krav inom lönearbetet i jämförelse med inom familjen och 

därmed kommer även olika typer av emotionellt arbete utföras inom dessa kontexter (Olsson, 

2008). 

 

2.2.2 Emotioner i socialt arbete 
Organisationer karaktäriseras av emotioner och emotionella aktiviteter då de är beroende av 

människor för att fungera (Morrison, 2007; Olsson, 2008). Litteraturen lyfter fram att emotioner 

inte går att separera från det sociala arbetet, utan snarare att det är en central och självklar del i 

det sociala arbetet (Dore, 2016; Ingram, 2013; Morrison, 2007). Det finns emotioner och 

emotionellt arbete i förhållande till kollegor och i förhållande till organisationen, så kallade 

arbetskänslor (Olsson, 2008). I mötet med klienter uppstår ytterligare ett sätt att arbeta 

emotionellt. Hochschild kallar detta emotionsarbete för emotionellt lönearbete. Det som skiljer 

det emotionella arbetet med emotionellt lönearbete är att i det sistnämnda får den professionella 

betalt för att arbeta emotionellt. Detta innebär att det är organisationen/arbetsgivaren som 

bestämmer de känsloregler som styr arbetet och som den professionella därmed måste förhålla 

sig till, oavsett om denne inte känner sig bekväm med dem eller inte (Hochschild, 1983; Olsson, 

2008). 
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För en socionom finns det olika känsloregler knutna till en auktoritär roll som socialarbetare. 

Det innebär att hen förväntas hantera känslor, framkalla, dämpa eller förändra, på sätt så att 

känslorna passar in i den kontext som socionomen befinner sig i. Exempelvis kan en klient i ett 

möte berätta något tragiskt som gör socialarbetaren ledsen och hen kan uppleva att hen vill 

börja gråta. Detta ses dock inte som lämpligt utan socialarbetaren måste hålla tillbaka sådana 

känslor för att rollen/kontexten kräver det (Moesby-Jensen & Nielsen, 2014). 

 

2.2.3 Emotioner och professionalitet 
Forskningen vi tagit del av pekar på att emotioner är centrala och en nödvändiga för det sociala 

arbetet (Dore, 2016; Ingram, 2013: Morrison, 2007). Trots detta verkar emotioner i praktiken 

ses som en svaghet och som något som hindrar kunskap och effektivitet (Barlow & Hall, 2007; 

Gray, 2009). Som tidigare nämnts kan organisationen sätta känsloregler som de professionella 

ska följa i arbetet med klienter (Olsson, 2008). Forskning visar att det även kan finnas oskrivna 

känsloregler i organisationen och bland anställda (Winter, Morris, Cree, Ruch, Hadfield & 

Harlett, 2018). Dessa oskrivna känsloregler beskriver Isdal (2017) som att det verkar vara 

tabubelagt att som professionell känna känslor och ha känslomässiga reaktioner i eller efter 

mötet med klienterna. Isdal tror att denna hållning till emotioner kan härstamma från Freuds 

syn på begreppet motöverföring. Motöverföring beskriver de känslomässiga reaktioner som en 

professionell kan få i mötet med klienter. Freud hade en negativ syn på motöverföring och 

menade att den professionella var ”omogen” och att personen inte bearbetat sina egna psykiska 

konflikter tillräckligt. Freud ansåg att terapeuten ska vara ett blankt papper som klienten kan 

överföra sina känslor från tidigare upplevelser på, men det är inte riktigt så det fungerar i 

praktiken, enligt Isdal (a.a.). Ingram (2013) beskriver att detta icke emotionella förhållningssätt 

till socialt arbete skulle kunna fungera i och med att socialarbetare inte ska vara dömande eller 

påverkas av sina emotioner i mötet med och bedömningen av klientens behov. Däremot undrar 

Ingram om det verkligen är sådana socialarbetare vi vill ha samt att det behövs emotioner och 

kunskap om emotioner för att kunna hantera klienternas emotioner om de exempelvis blir 

upprörda eller ledsna i mötet (a.a.). 

 

Nya reformer med marknadsmässiga strategier med anledning av New Public Management var 

tänkta att bidra till effektivare arbete och snabbare processer för hjälpsökande, men för de 

professionella har det i praktiken blivit en högre arbetsbelastning, ökad byråkrati och minskat 

utrymme för emotioner (Isdal, 2017; Morrison, 2007). Att en professionell förväntas behandla 

fler klienter innebär en större exponering för klienters ohälsa och emotionella uttryck. Kortare 
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tid per klient bidrar också till att de anställda inte känner att de hinner ge den vård eller det stöd 

som behövs. Höjda krav och starkare kontroll kan medföra känslor av hjälplöshet och 

upplevelser av att icke meningsfulla arbetsuppgifter måste göras. Att arbeta på detta 

marknadsstyrda sätt där de anställda ses som resurser istället för människor som blir påverkade 

av klienters ohälsa kan leda till fler emotionella belastningsskador och utbrändhet (Isdal, 2017). 

 

Trots synen på emotioner som en svaghet och reformer som ger minskat utrymme för emotioner 

går det inte att blunda för att emotioner existerar i det sociala arbetet (Barlow & Hall, 2007; 

Dore, 2016; Gray, 2009; Ingram, 2013; Isdal, 2017; Morrison, 2007). I det sociala arbetet 

uppstår en mängd emotioner. Dels emotioner och reaktioner till följd av lyssnandet till klientens 

historier, men också emotioner som uppstår vid exempelvis hot eller våld från upprörda klienter 

(Ferguson, 2007). Att inte få bearbeta sina emotioner och låta dem vara en självklar del av 

arbetet kan vara direkt ohälsosamt. Det kan bidra till att professionella hittar andra sätt att 

hantera sina emotioner vilka kan vara både mindre effektiva eller till och med ohälsosamma 

(Moesby-Jensen & Nielsen, 2014). För klienterna kan det innebära sämre hjälp om de 

professionella inte haft tillfälle att hantera sina emotioner. Den professionella kan då vara för 

upptagen med den egna processen även i mötet med klienten (Ferguson, 2007). Forskning visar 

att mer erfarna socialarbetare inte reagerar lika mycket när de är med om eller får höra om 

jobbiga saker från klienterna. Forskningen förklarar inte varför, men den visar på att studenter 

eller nyexaminerade socionomer blir stressade av att de känner reaktioner och ser att de mer 

erfarna inte reagerar på en obekväm eller jobbig situation (Barlow & Hall, 2007). 

 

2.2.4 Utlopp för emotioner 
Forskning pekar på att emotionellt arbete är en självklarhet i kundintensiva yrken (Olsson, 

2008). Att utföra emotionellt lönearbete är nödvändigt för upprätthållandet av ett civiliserat 

samhälle, men det kan också vara direkt ohälsosamt för den professionelle (Olsson, 2008). 

Stamm (2010) beskriver positiva och negativa aspekter av arbetet som påverkar den 

professionellas livskvalitet. De positiva aspekterna benämns som compassion satisfaction och 

de negativa som compassion fatigue. Stamm menar att dessa två begrepp inte är motpoler, utan 

att de förhåller sig till varandra och tillsammans skapar den professionellas livskvalitet (a.a.). 

Den litteratur vi tagit del av handlar om dessa positiva och negativa aspekter i arbetet och att 

de förhåller sig till varandra även om de inte direkt avser samma begrepp som Stamm talar om 

(Ingram, 2013; Stamm, 2010). 
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Negativa emotioner kan uppstå av olika saker, forskningen inom ämnet tar upp två specifika 

saker som kan ge upphov till negativa emotioner. Dels kan de negativa känslorna uppstå då den 

professionelle lyssnar till sådant som klienterna varit med om, men de kan också uppstå när 

klienter är upprörda och exempelvis hotar med våld (Ferguson, 2007; Morrison, 2007). 

Socialarbetaren kan som ovan nämnts inte reagera hur som helst på dessa emotioner och 

reaktioner utan behöver hantera sina egna emotioner för att behandla klienten på ett 

professionellt sätt (Hochschild, 1983; Moesby-Jensen & Nielsen, 2014). Däremot är det viktigt 

att socialarbetaren efter mötet får utlopp för sina tankar och emotioner efter mötet, om de istället 

trängs bort så kan dessa påverka hur socialarbetaren arbetar och hanterar sina ärenden (Ingram, 

2013). Det är därför avgörande att organisationen är öppen för att de anställda behöver stöd och 

utlopp för sina emotioner och organisationen behöver se till att det finns forum för detta 

(Ferguson, 2007; Ingram, 2013). Forskningen lyfter också att det ofta är fokus på det negativa 

och att de positiva emotionerna gärna blir förbisedda. Att fira framgång och ge möjlighet till att 

känna glädje och belåtenhet gällande arbetet är också något som motverkar negativa emotioner 

(Ferguson, 2007; Ingram, 2013). 

 

2.3  Sammanfattning 
Den forskning vi tagit del av visar en problematisk bild av emotioner och emotionellt arbete i 

det sociala arbetet. Forskning visar att emotioner är en central och nödvändig del i det sociala 

arbetet samtidigt som det i praktiken verkar vara så att emotioner är tabubelagda, de ses som en 

svaghet och något som hindrar kunskap och effektivitet (Barlow & Hall, 2007; Gray 2009; 

Isdal, 2017; Morrison, 2007; Olsson, 2008). I mötet med klienter behövs emotioner och 

emotionellt arbete för att kunna känna av sina egna och klientens emotioner och därefter hantera 

emotionerna (Hochschild, 1983; Ingram, 2013; Morrison, 2007). Att börja gråta när en klient 

berättar något påfrestande eller att börja argumentera mot en upprörd klient ses inte som 

lämpligt och därmed behöver socialarbetaren hantera sina emotioner för att situationen inte ska 

eskalera (Moesby-Jensen & Nielsen, 2014). Efter mötet behöver socialarbetare utlopp för de 

emotioner som kontrollerats under mötet. Om organisationen skapar utrymme för emotioner 

och möjlighet till hantering kommer inte de negativa emotionerna kännas lika besvärande. Om 

organisationen däremot inte skapar detta utrymme för att hantera emotioner behöver 

socionomen även hålla inne med dem inför kollegor och chef, vilket kan leda till att de negativa 

emotionerna upplevs ännu tyngre. Detta kan leda till flertal konsekvenser, bland annat stress 

och dysfunktionella strategier för att orka emotionellt, vilket i sin tur kan leda till sämre hjälp 

för klienten (Ferguson, 2007; Ingram, 2013; Moesby-Jensen & Nielsen, 2014; Olsson, 2008). 
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2.4  Kritisk granskning och positionering 
Forskningen som ovan presenterats kommer från olika länder, framförallt USA, Storbritannien 

samt länder i Skandinavien. Detta skulle kunna vara något problematiskt eftersom länderna 

hanterar sociala problem på olika sätt, vilket kan påverka hur arbetet med sociala problem ser 

ut. Dock resulterar forskningen i samma eller liknande resultat, oavsett land, vilket gör att vi 

inte ser att forskning från olika länder är ett problem. Att utöva socialt arbete med olika 

arbetssätt verkar inte påverka hur individer beskriver och hanterar det emotionella aspekterna i 

det sociala arbetet. 

 

All den forskning vi har läst är kvalitativ och datamaterialet består huvudsakligen av intervjuer. 

Resultatet i dessa studier består av utsagor från intervjupersoner som forskare gjort egna 

tolkningar på. Det finns därmed en risk att resultatet kan vara feltolkad, att forskaren har 

feltolkat intervjupersonernas utsagor. Som ovan nämnts så kommer däremot forskningen fram 

till samma eller liknande resultat, vilket gör resultaten mer trovärdiga.  

 

Tidigare forskning har bedrivits nästan enbart i yrkesgrupper där ett mycket belastande 

emotionellt arbete utförts. Inom det sociala arbetet med barn, unga och familjer, men även av 

belastande yrkesgrupper utanför det sociala arbetet som sjuksköterskor. Undantaget den mest 

omfattande studien som berörde flygvärdinnor. Det denna forskning har gemensamt är att 

fokuset är riktat mot de negativa konsekvenserna som kan uppstå av ett emotionellt arbete. 

 

Vi har valt att vidga fokuset för att studera både positiva och negativa emotioner i det sociala 

arbetet för att även kunna få en bild av hur de positiva konsekvenserna av ett emotionellt arbete 

påverkar socionomen. Vi har valt att studera socionomer som kommer i kontakt med personer 

som har ett substansmissbruk, något vi inte har funnit undersökts i den tidigare forskningen. 

 

  



  17 

3. Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkt att presenteras. Uppsatsen teoretiska 

ansats utgår från den amerikanska professorn Stamms (2010) teori och skala som hon kallar 

professional quality of life, ProQOL. Det är bland annat ett omfattande kvantitativt 

frågeformulär som mäter de positiva och negativa aspekterna av att arbeta som hjälpare (a.a.). 

 

3.1  Professional quality of life 
ProQOL består av positiva och negativa aspekter i arbetet som påverkar en hjälpares livskvalitet 

(Stamm, 2010). De positiva aspekterna benämns som compassion satisfaction och de negativa 

benämns som compassion fatigue och den senare delas in i utbrändhet och sekundär traumatisk 

stress (Se figur 1). 

 

Compassion satisfaction och compassion fatigue är inte rena motpoler utan de förhåller sig till 

varandra och skapar tillsammans den professionellas livskvalitet (a.a.). Ett exempel som Stamm 

(2010) tar upp är att en dålig arbetsmiljö kan bidra till compassion fatigue, men samtidigt kan 

den professionellas egen positiva känsla (compassion satisfaction) som hen får genom att hjälpa 

andra motverka den negativa känslan av dålig arbetsmiljö (a.a.). I denna uppsats väljer vi att 

förklara förhållandet mellan de två begreppen som balansen på en våg för att tydliggöra 

compassion satisfaction och compassion fatigue nära relation. Compassion fatigue ansamlas i 

den ena vågskålen och compassion satisfaction är i den andra vågskålen. Det finns vikt i båda 

vågskålar, ens arbete innehåller både positiva och negativa aspekter. Det viktiga är att sträva 

efter en positiv balans där compassion satisfaction är tyngre och motverkar compassion fatigue. 

 

  
Figur 1. En översikt över hur ProQOL är uppdelat. Källa: Stamm 2010, s. 8 
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Stamms teori innehåller skalfrågor som mäter tre begrepp: compassion satisfaction, burnout 

och secondary trauma. De två sistnämnda bildar tillsammans compassion fatigue (Se figur 1). 

Det är totalt trettio frågor där frågorna delas upp och mäter varsitt begrepp. Den som gör 

frågorna får svara ett till fem på ett påstående där ett är stämmer inte och fem är stämmer helt. 

I slutet räknas poängen samman till ett resultat (Stamm, 2010). Då vår studie är kvalitativ 

kommer detta kvantitativa sätt inte att tillämpas. Vi har istället omformulerat dessa frågor till 

en intervjuguide, vilket kommer att presenteras vidare i metodkapitlet. 

 

Nedan kommer begreppen som ingår i ProQOL förklaras. Stamms (2010) definition kommer 

framförallt att användas, men då Stamms arbete utgår från professorn Charles Figleys 

definitioner av begreppen så kommer även Figleys (1995a; 1995b) definition att användas för 

att tydliggöra begreppen. Då begreppen compassion satisfaction och compassion fatigue inte 

verkar vedertagna i en svensk kontext eller har relevanta översättningar kommer dessa begrepp 

behållas på engelska. 

 

3.1.1 Compassion satisfaction 
Compassion satisfaction gäller de positiva emotioner som uppstår i det arbete som hjälpande 

yrken utför. Det handlar om tillfredställelsen som en hjälpare får genom möjligheterna att göra 

ett bra arbete och därmed hjälpa andra (Stamm 2010). Emotionerna kan bland annat vara att 

känna sig stärkt av sitt arbete, tänka positivt om kollegor och känna en tillfredsställelse från att 

kunna hjälpa andra genom sitt arbete och därmed kunna göra en skillnad för andra. Att ha 

positiva aspekter i sitt arbete är viktigt för att kunna hantera och motverka negativa aspekter 

som också kan uppstå (a.a.). 

 

3.1.2 Compassion fatigue 
Compassion fatigue handlar om att en hjälpare kan påverkas negativt av sitt arbete bland annat 

kan direkt kontakt med traumatiserade klienter skapa negativa förändringar hos hjälparen 

(Stamm, 2010). Figley beskriver att begreppet används för att beskriva olika kognitiva och 

emotionella beteendeförändringar som en hjälpare kan uppleva från sekundär exponering till 

trauma (Figley, 1995a). Han ser det som en förutsägbar, behandlingsbar, naturlig och oönskad 

konsekvens av att arbeta med lidande och traumatiserade klienter (Figley, 1995b). Stamm 

(2010) har vidare utvecklat begreppet och menar på att begreppet delas in i två delar, utbrändhet 

och sekundär traumatisk stress (a.a.).  
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Utbrändhet är ena delen av compassion fatigue. Utbrändhet är associerat med emotioner av 

hopplöshet, att ens arbete inte spelar någon roll och svårigheter att utföra sitt arbete (Stamm, 

2010). Dessa emotioner trappas ofta upp efter en längre involvering i emotionellt krävande 

situationer (Figley, 1995b; Stamm, 2010). Sekundär traumatisk stress är den andra delen av 

compassion fatigue. Till skillnad från utbrändhet så uppkommer ofta sekundär traumatisk stress 

snabbt och det uppkommer efter kontakt med klientens trauman som indirekt påverkar 

hjälparen. Olika symptom kan bland annat vara svårigheter att sova och undvikande av saker 

och situationer som kan påminna om klientens trauma (Figley, 1995b; Stamm, 2010). 

 

3.2  Sammanfattning 
Teorin professional quality of life handlar om de positiva och negativa aspekterna i arbetet som 

påverkar en professionell hjälpares livskvalitet. De positiva aspekterna kallas compassion 

satisfaction och de negativa compassion fatigue där den senare också delas in i utbrändhet och 

sekundär traumatisk stress. Det positiva och negativa aspekterna är inte motpoler utan de 

förhåller sig till och samspelar med varandra och skapar tillsammans den professionellas 

livskvalitet (Stamm, 2010). Genom att se livskvaliteten på detta sätt så tycker vi att det är en 

teori som ger hopp. Fokus är inte endast på det positiva eller det negativa utan ser att dessa 

förhåller sig till varandra likt vågskålarna på en våg som måste balanseras. Stamm (2010) menar 

på att arbeta med människor alltid kommer att innebära vissa negativa aspekter, men också 

många positiva aspekter och dessa positiva aspekter kan motverka de negativa konsekvenserna 

som kan leda till utbrändhet eller sekundär traumatisk stress (Stamm, 2010).  
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4. Metod 
4.1  En kvalitativ studie 
I samhällsvetenskaplig forskning talar man om två olika forskningsstrategier: kvantitativ 

forskningsstrategi som fokuserar på mätbara värden och siffror samt kvalitativ 

forskningsstrategi som fokuserar på ord och att skapa förståelse (Bryman, 2011). En kvalitativ 

metod möjliggör en djupare studie med detaljrika beskrivningar kring det fenomen som 

undersöks (Denscombe, 2017). Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur socionomer 

beskriver sina emotioner samt vad de behöver för att upprätthålla en positiv balans anser vi 

därför att en kvalitativ metod är att föredra.  

 

I forskningssammanhang brukar man skilja på induktiva och deduktiva ansatser. Kvalitativa 

studier har ofta ett mer induktivt sätt att arbeta, vilket innebär att resultatet från undersökningar 

ger upphov till teorier. Med en deduktiv ansats prövar man en redan känd teori eller hypotes, 

vilket är vanligt i kvantitativ forskning (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar dock att det är 

sällan som studier arbetar med endast deduktiv eller induktiv metod utan beskriver att en 

deduktiv metod nästan alltid har inslag av induktiv metod och tvärtom. (a.a.). Denna studie 

kommer röra sig mer mot det deduktiva hållet då vi använder oss av ett redan känt verktyg, 

ProQOL.  

 

4.2  Semistrukturerad intervju 
Datainsamlingen är utförd med hjälp av intervjuer. Att använda sig av intervjuer för att samla 

in data är fördelaktigt vid en studie som denna som syftar till att undersöka någons erfarenheter, 

känslor och åsikter om ett visst ämne (Denscombe, 2017). Intervjuerna utförde 

semistrukturerade vilket innebär att intervjun utgår från ett antal specifika teman, utformat som 

en intervjuguide, som ska beröras under intervjuns gång men ger intervjupersonen frihet att 

svara på sitt sätt (Bryman, 2011).  

 

I våra intervjuer hade vi med vår intervjuguide (Bilaga 5). Vi lät intervjupersonen svara helt 

fritt och vi ställde följdfrågor om det behövdes för att få ett djupare svar eller om något behövde 

förtydligas. De teman som skulle beröras följde ingen specifik ordning utan följde samtalets 

gång och alla teman berördes innan intervjun avslutades. Intervjuer genomfördes vid tre 

tillfällen med oss båda närvarande samt vid fyra tillfällen med enbart en av oss, det vill säga 
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intervjuledaren närvarande. Vid de tillfällen vi var två närvarande genomfördes intervjuerna av 

samma intervjuledare medan den andre var medlyssnade.  

 

Intervjuerna spelades in, med intervjupersonens samtycke, på intervjuledarens telefon för att 

möjliggöra att vi sedan skulle kunna transkribera materialet. Inspelningen transkriberades sedan 

av den som inte lett intervjuerna. Vid färdig transkribering var det sedan intervjuledarens 

uppgift att åter lyssna på inspelningen samtidigt som transkriberingarna kontrollerades. 

Inspelningarna och transkriberingen användes enbart för att fullfölja studiens syfte. 

 

4.2.1 Utformandet av intervjuguide 
Intervjufrågorna i intervjuguiden (Bilaga 5) utgår från Stamms (2010) ProQOL som är ett 

kvantitativt instrument med ett frågeformulär med trettio påståenden som mäter compassion 

satisfaction och compassion fatigue (a.a.). Då uppsatsen utgår från en kvalititativ metod med 

intervjuer så behövde de kvantitativa påståendena omformuleras. I Bilaga 7 kan Stamms trettio 

kvantitativa påståenden ses. Intervjuguiden skapade vi genom att gruppera Stamms påståenden 

till i teman (Se de gula cirklarna i figur 2). De arbetsteman vi skapade var: Arbete, yrkesmässiga 

personlighetsdrag, symptom på arbete samt privata personlighetsdrag. Temat arbete berör 

hjälparens upplevelse av arbetsplatsen. Yrkesmässiga personlighetsdrag behandlar hur 

hjälparen förhåller sig till sin professionella roll. Tredje temat, symptom på arbete, innehåller 

de konsekvenser som arbetet ger samt privata personlighetsdrag beskriver vem man är som 

individ.  

 

De påståenden Stamm har i sitt frågeformulär är stängda och menade att besvaras utifrån en 

skala mellan ett, stämmer inte, och fem, stämmer helt (Stamm, 2010). I en kvalitativ intervju 

bör öppna frågor ställas så att intervjupersonen kan formulera svar utifrån sina egna ord och 

tankar (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har därför omformulerat våra 

arbetsteman till nya mer öppna frågor (se blåa cirklar i Figur 2). Utöver frågorna nedan 

påbörjades varje intervju med dessa tre frågor: Vad arbetar du idag som?, Vad har du för titel? 

samt Vilka är dina arbetsuppgifter? (Bilaga 5). Dessa introduktionsfrågor hade vi för att få en 

överblick över vad personen arbetade med. 
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Figur 2. Utformandet av intervjuguide. 

- Vad innebär det för dig att 
vara en hjälpare?

- Finns det något specifikt ärende 
som påverkat dig mer än andra?

- Hur påverkades du av ärendet?
- Hur skiljer du på dina 

emotioner i yrket och 
privatlivet?

- Tycker du att du har personliga 
egenskaper som påverkar 
(hjälper/försvårar) dig i ditt 
arbete?

- Har du förändrats som person 
under dina år i yrket?

- Varför valde du att bli 
socionom?

- Vilket/vilka yrken har du 
valt?

- Hur kom det sig?
- Har du bytt yrke någon 

gång? Funderat på att byta 
yrke?

- Hur kommer det sig att du 
började tänka så?

- Vilka förutsättningar 
anser du vara viktiga på 
en arbetsplats?
- Uppfyller din nuvarande 
arbetsplats dessa 
förutsättningar

- Beskriv ditt arbete.
- Hur är det att hjälpa människor på 

arbetstid?
- Beskriv människorna du hjälper.
- Upplever du att du gör skillnad?
- Berätta om ett tillfälle då du är nöjd 

över ditt arbete och hur det kändes.
- Händer det att du “tar med dig 

arbetet hem” och i så fall hur? När?

- I	am preoccupied with
more than one person	 I	
[help].	

- I	feel "bogged down"	 by	
the	system.	

- I	am happy	that I	chose	
to	do	this work.	

- I jump or am startled by unexpected
sounds. 

- I find it difficult to separate my personal 
life from my life as a [helper]. 

- I am not as productive at work because I 
am losing sleep over traumatic experiences
of a person I [help]. 

- I think that I might have been affected by 
the traumatic stress of those I [help]. 

- I feel trapped by my job as a [helper]. �
- Because of my [helping], I have felt "on 

edge" about various things. 
- I feel depressed because of the traumatic 

experiences of the people I [help]. �
- I feel as though I am experiencing the 

trauma of someone I have [helped]. 
- I feel worn out because of my work as a 

[helper]. 
- I have happy thoughts and feelings about

those I [help] and how I could help them. �
- I feel overwhelmed because my case [work] 

load seems endless. 
- I avoid certain activities or situations 

because they remind me of frightening
experiences of the people I [help].

- As a result of my [helping], I have
intrusive, frightening thoughts. 

- I can't recall important parts of my work
with trauma victims. � I 

- I am happy. �
- I get satisfaction from being

able to [help] people. �
- I feel connected to others. �
- I feel invigorated after

working with those I [help]. 
- I have beliefs that sustain

me.
- I am the person I always

wanted to be. 
- My work makes me feel

satisfied. 
- I am a very caring person. �

- I like my work as a [helper]. �
- I am pleased with how I am

able to keep up with [helping] 
techniques and protocols. 

- I believe I can make a 
difference through my work. �

- I am proud of what I can do to 
[help]. �

- I have thoughts that I am a 
"success" as a [helper]. �

Arbete

Symptom på arbete

Privata personlighetsdrag

Yrkesmässiga personlighetsdrag
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4.3  Urval 
Våra intervjupersoner nåddes via ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) förklarar att ett 

bekvämlighetsurval utgörs av personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. Vi 

vände oss direkt till forum där vi tänkte att dessa intervjupersoner skulle finnas. Vi valde att 

intervjua de personer som först hade möjlighet att ses och som uppfyllde våra avgränsningar, 

såsom vi utvecklar nedan.  

 

Vi gjorde två avgränsningar för att hitta våra intervjupersoner. Farley, Golding, Young, 

Mulligan och Minkoff (2004) visar i sin forskning på att majoriteten av de som genomgår 

behandling för ett substansmissbruk också varit utsatta för våldsamma traumatiska händelser. 

Vi utgick från att arbetet med personer som har ett substansmissbruk involverar många 

emotioner och att det är lämpligt att intervjua socionomer som kommer i kontakt med dessa 

personer. Som nyexaminerad socionom kan de emotionella delarna i det sociala arbetet vara 

överväldigande (Barlow & Hall, 2007). Vi valde därför att göra en ytterligare avgränsning att 

socionomen ska ha varit yrkesverksam i minst fem år för att ha hunnit landa i sin professionella 

roll samt att det emotionella arbetet inte är lika överväldigande längre.  

 

Studien utgår från intervjuer med sju socionomer. Av dessa är sex kvinnor och en man som alla 

är från 31 år upp till pensionsålder. De arbetar alla inom kommunala eller statliga verksamheter 

inom Stockholms län. De arbetar med allt från en samordning till handläggning och behandling. 

Av dessa är fyra rekryterade via kontakt i en forumgrupp vid namn “Socionom” på plattformen 

“Facebook” som i april 2019 hade ca 13 750 medlemmar. Två rekryteringsförsök gjordes där 

vi la upp ett kort inlägg (Bilaga 1) om studiens syfte och vad för intervjupersoner vi sökte, ett 

den 3 april 2019 och ett den 23 april 2019. Resterande tre rekryterades genom en 

intresseförfrågan i form av ett välkomstbrev till 21 kommuner och stadsdelar i Stockholms län 

(Bilaga 2). Välkomstbrevet skickades även till tio mottagningar för behandling inom region och 

privat, vilka emellertid inte genererade några intervjupersoner.  

 

4.4  Databearbetning 
Efter avslutad intervju transkriberades den noggrant och ordagrant. De citat vi valt att 

presentera i denna uppsats är varsamt redigerade enligt Kvale och Brinkmanns (2014) 

rekommendation. Efter transkriberingen kodades materialet till hanterbar data. I 

kodningsprocessen har emotioner, hantering och bearbetning av emotioner samt sammanhang 

kring emotioner sorterats som koder. 
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Det kodade materialet kategoriseras sedan under olika teman med hjälp av tematisk analys 

(Bryman, 2011). Tematiseringen av det kodade materialet utfördes i tre steg. I det första steget 

utfördes en grovsortering av det kodade materialet i två delar: Hur socionomer beskriver 

emotioner samt hur de förhåller sig till dem för att orka. I det andra steget i 

processen  undersöktes dessa två undergrupper var och en för sig och mönster började 

utkristalliseras, främst koder som upprepas om än i olika former men även skillnader och sist 

men inte minst uppenbart saknat material. I tredje och sista steget har alla teman fått relevanta 

namn vilka presenteras vidare under varsin underrubrik i resultatkapitlet: Emotioner i socialt 

arbete, Förutsättningar på arbetsplatsen, Känsloregler för emotioner och Förhållandet till 

klienten. 

 

Vid analysen har Stamms (2010) ProQOL använts, där de centrala begreppen är compassion 

satisfaction och compassion fatigue. Vi har tidigare beskrivit ProQOL likt en våg där en positiv 

balans mellan compassion satisfaction och compassion fatigue eftersträvas. 

 

4.5  Metodologiska begränsningar 
För att försöka bedöma och undersöka kvalitet på forskning används tre begrepp: reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet. Dessa begrepp används ofta till att bedöma kvaliteten på 

kvantitativ forskning. Det finns en osäkerhet om dessa begrepp kan och bör användas inom 

kvalitativ forskning vilket har genererat tre andra begrepp: pålitlighet, trovärdighet och 

överförbarhet (Bryman, 2011). De sistnämnda begreppen är de som används för att diskutera 

kvaliteten i vår uppsats. 

 

En studies pålitlighet är godtagbar när studiens samtliga steg redovisas på ett transparant sätt 

(Bryman, 2011). Vi har haft en ambition att vara så transparenta i vår forskningsprocess som 

det är möjligt. Ovan har vi beskrivit hur vår forskningsprocess gått till, vi presenterar allt ifrån 

hur intervjuguiden utformades till hur vi behandlat och analyserat vårt datamaterial. 

 

Det andra kriteriet trovärdighet innebär hur pass trovärdigt det forskaren beskriver är eller hur 

sannolika resultaten är. För att en studie ska vara trovärdig behöver forskaren säkerställa att den 

sociala verklighet som avsetts att undersökas har uppfattats korrekt. Bland annat kan 

respondentvalidering användas för att säkerställa att forskarens tolkning överensstämmer med 

vad respondenten menat med svaret (Bryman, 2011). I vår studie har inte respondentvalidering 

av transkriberade intervjuer genomförts, däremot har vi under intervjuns gång ställt frågor för 
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att se till att vi uppfattat intervjupersonerna korrekt eller för att klargöra något som var otydligt. 

Intervjupersonerna har även fått ändra, lägga till eller ta bort saker de sagt efter att intervjun 

avslutats. Då vårt datamaterial består av utsagor av andra personer så har vi varit noga att i 

analysen inte dra för stora slutsatser eller övertolka något som en intervjuperson sagt. 

 

Sista begreppet handlar om överförbarhet. Inom kvalitativ forskning strävar man inte efter att 

generalisera utan fokuserar istället på djup och att ge täta beskrivningar om den sociala 

verklighet som undersöks. Genom att göra tydliga, fylliga och täta beskrivningar av fenomenet 

kan läsaren själv lätt förstå och ta in studiens resultat och sedan själv överföra det till liknande 

miljöer (Bryman, 2011). Genom att tydligt presentera vårt resultat och ge fylliga beskrivningar 

med citat så hoppas vi att de som läser uppsatsen kan ta till sig resultatet och överföra detta till 

en liknande kontext eller miljö. 

 

4.6  Etik 
Vi kommer nedan att börja med att presentera hur vi har förhållit oss till de fyra forskningsetiska 

principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Vi har även gjort ett flertal etiska överväganden i 

denna studie och dessa kommer vi presentera efter de etiska principerna. 

 

Informationskravet säkerställer att intervjupersonen fått information om studiens syfte samt att 

deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas utan att behöva argumentera för detta 

(Bryman, 2011). Studiens syfte meddelas via det välkomstbrev som skickades ut (Bilaga 1; 

Bilaga 2) samt även i återkopplingsbrevet (Bilaga 3) som skickades vid visat intresse att vara 

med i studien. På samtyckesblanketten (Bilaga 6) informerade vi om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande, välja att inte svara på specifika 

frågor och detta även efter att intervjun var färdig. Även ytterligare information som att 

intervjupersonen fått ta del av den teoretiska modell (Bilaga 4) uppsatsen utgår från samt 

intervjuguiden (Bilaga 5) har vi ansett lämpligt att delge och går således även det in under detta 

krav. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Bryman, 2011). Samtycke att vara med i studien har inhämtats genom en samtyckesblankett 

(Bilaga 6) som skrevs på innan intervjun påbörjades. Samtyckesblanketten innehåller bland 
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annat information om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och möjligheten att inte svara 

på frågor eller avbryta sitt deltagande när som helst under intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de personer som är med i studien ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Obehöriga personer ska inte kunna komma åt 

personuppgifter (Bryman, 2011). De delar av materialet som tas del av i uppsatsen har således 

ändrade namn, platser och annat som kan härledas till en specifik individ. Inspelningarna, 

transkriberingarna och annat material som kan identifiera våra intervjupersoner har förvarats 

endast tillgängliga för oss och kommer att raderas och förstöras efter att uppsatsen granskats 

och examinerats. 

 

Sist men inte minst av de fyra riktlinjerna är nyttjandekravet som innebär att informationen 

enbart får användas till forskningens ändamål (Bryman, 2011). Vi informerade om detta i 

samtyckesblanketten (Bilaga 6) samt att vi kommer radera datamaterialet efter uppsatsen 

examineras säkerställer också att materialet inte används till annan forskning. 

 

I en intervjusituation kan det tänkas finnas en maktasymmetri då en intervju inte betraktas som 

ett vardagligt samtal (Kvale & Brinkmann, 2014; Rogers, 2012). Forskaren är den person som 

har förkunskaper om ämnet och som också bestämmer de intervjufrågor som ställs och hamnar 

oftast därför i en maktposition (Kvale & Brinkmann, 2014). Rogers (2012) menar även att 

ytterligare maktasymmetri kan förekomma i en intervjusituation. För att förstå Rogers (2012) 

sätt att beskriva makt i forskning är det fördelaktigt att ha ett intersektionellt perspektiv. 

Exempelvis kön, ålder eller etnicitet på det närvarande men även tolkningar om vad sanning 

eller bevis innebär. För att minska maktasymmetrier fick intervjupersonerna i vår studie själv 

bestämma var, när och hur vi ska ses för att de ska känna sig så trygga som möjligt under 

intervjun. Då de begrepp som används inte är något som används i vardagen har 

intervjupersonerna fått ta del av informationsbladet för att få en större förståelse för ämnet vi 

undersöker (Bilaga 4). 

 

Rogers (2012) delger även ett vidare perspektiv på etiska resonemang kring studiens syfte samt 

hur involverad de studerade är i utformandet av studien. Våra intervjufrågor utgår från en 

specifik teori, genom att vi skickade vår intervjuguide (Bilaga 5) till intervjupersonerna på 

förhand så kunde de komma med frågor eller kritik om de frågor som skulle ställas. De kunde 

också fundera över hur de skulle svara på frågorna. Att erbjuda intervjupersonen detta är för att 
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ge ett sammanhang och mer kontroll över det de vill dela med sig. Hänsyn har tagits till att detta 

kan ha påverkat materialet, men intervjupersonens kontroll ansåg vi viktigare när det gäller 

något så känsligt och privat som de egna emotionerna. 

 

I början av skrivprocessen fanns en intention att undersöka sekundär traumatisering. Flera 

etiska problem uppstod i en sådan tänkt studie, som eventuell stämpling och stigmatisering av 

våra intervjupersoner. Perspektivet fick således breddas och uppsatsen kom istället att utgå från 

compassion fatigue vilket är en formulering som inte är lika laddad (Figley, 1995b) samt 

förhållandet mellan compassion fatigue och compassion satisfaction (Stamm, 2010). 
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5. Resultat  
I detta kapitel redovisas studiens resultat under rubrikerna: Emotioner i socialt arbete, 

Förutsättningar på arbetsplatsen, Känsloregler för emotioner och Förhållandet till klienten. 

 

5.1  Emotioner i det sociala arbetet 
5.1.1 Emotioner i arbetet 
Det är inget tvivel om att emotioner är en del av socionomernas arbete, de talar i intervjuerna 

om både positiva och negativa emotioner. De positiva emotionerna diskuteras ofta i relation till 

att det är roligt att träffa och hjälpa människor. Hjälpandet och att göra skillnad är något som 

flera av socionomerna menar var det roliga och viktiga i deras arbete. Även att möta och tala 

med olika typer av människor sågs som något som var roligt och väckte positiva emotioner: 

 
Jag tycker ju att det är jätteroligt. Det tycker jag. Jag tycker att det är, ja jag gillar det 
för då får man möta så väldigt mycket olika människor i olika livsöden och sitta och prata 
med folk. 

 

Även negativa emotioner uppstår i arbetet. Dels när klienter blir hotfulla eller väldigt arga bidrar 

till svåra och negativa emotioner, speciellt om det inte går att hantera dessa personer och deras 

emotioner. 

 

Socionomerna talar även om att negativa emotioner kan uppstå när det inte går som man har 

tänkt sig för klienten. Det kan finnas flera bidragande orsaker till det, men de som verkade 

generera mest negativa känslor var när klienter återgick till gamla vanor som missbruk, 

hemlöshet och/eller kriminalitet, men även i situationer då klienten avlidit: “Jag har haft några 

klienter som har blivit dödade helt enkelt och det är klart att när unga personer som man har 

jobbat mycket med att det är svårt.” 

 

Trots att emotionerna finns där så är det inte alltid tillåtet att reagera på dem utan de får hanteras 

i stunden med klienten: “Alltså känslan har man ju det är bara att man inte agerar på den, 

egentligen.” 

 

5.1.2 Hur emotioner beskrivs 
Socionomerna beskriver sina emotioner i arbetet på olika sätt. Det gäller både emotioner kring 

arbetssituationen, men också emotioner i förhållande till klienterna. Några talar medvetet om 
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dessa emotioner medan andra förhåller sig till arbetet utan att närmare reflektera över de 

emotioner som kan uppstå. 

  

Det finns ett tydligt mönster i hur socionomerna talar om positiva emotioner jämfört med hur 

de talar om negativa emotioner. Positiva emotioner kopplas oftast inte till den egna eller 

organisationens goda insats utan snarare till klienten och klientens upplevelse av framgång. En 

socionom förklarar exempelvis att det är roligt att se en person som lyckas när hen kämpat så 

hårt. Oavsett om det är att de inte lever på ekonomiskt bistånd eller fått kontakt med familj eller 

närstående så är det glädjande: 

 

Man ser en person som har kämpat så hårt och när den lyckas med någonting, vad det än 
är, att de inte lever på ekonomiskt bistånd längre eller att de har fått kontakt med 
familjemedlemmar eller andra närstående så är ju det väldigt roligt. 

 

Negativa emotioner är däremot inte förknippade med klienten utan handlar snarare om att känna 

sig besviken på sin egen insats eller vara upprörd över att deras kollegor inte gjort något: 

 

Jag kan bli jävligt ilsken och frustrerad och när jag blir frustrerad så låter jag jävligt arg 
och förbannad. Saker som jag tycker andra borde ha gjort och att det här kunde ha löst sig 
eller att man inte finner vägar till klienten. Ja jag kan nog bli jävligt arg faktiskt men jag 
blir inte arg på personen men på själva företeelsen. Då kan jag bli såhär, till en kollega 
“Vad fasen gör dem inte såhär för?” eller “Herregud hur svårt kan det vara?” 

 

Negativa emotioner såsom upprördhet och frustration uppstår också över ramar och strukturella 

hinder som hindrar socionomerna att göra mer för sina klienter: 

 
Alltså jag tyckte fortfarande att jag gjorde rätt saker för jag kunde inte, alltså enligt de 
regelverk vi har så kunde jag inte göra mer och det kan ju vara lite frustrerande ibland. 

 

Några negativa emotioner kopplas dock direkt till klienten som när hen är hotfull eller har egna 

starka negativa emotioner såsom ilska.  

  

En socionom beskriver också hur hens emotioner tidigare var mycket starkare, men hur hen nu 

inte längre reagerar lika starkt när emotionella situationer uppstår. Att hen tycker det är mycket 

svårare i början men att det mattas av och att kollegorna benämner det som att man blir härdad: 

  

Men alltså det mattas ju av. Det var mycket jobbigare från början. Vi pratar ganska ofta 
uppe hos oss att vi, man blir liksom, vad ska jag säga, i brist på bättre ord: härdad. 
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5.2  Förutsättningar på arbetsplatsen 
5.2.1 Resurser på arbetsplatsen 
Ovan presenteras att de positiva emotionerna ofta härstammar från att klienterna upplever en 

positiv utveckling. Resurser som ekonomi och tid på arbetsplatsen sågs som en förutsättning 

för att som socionom på bästa sätt hjälpa klienterna. Dessa resurser och känslan av att kunna 

hjälpa bidrar till att socionomerna känner att de gör ett bra arbete. Saknas dessa förutsättningar 

kan det däremot bidra till negativa emotioner som känslan av att man inte gör ett bra arbete. 

Även organisationens avsaknad av resurser kan hindra socionomen och minska klientens 

möjlighet till att lyckas. En socionom förklarar att dennes organisation snabbt minskade 

ekonomin på grund av ett budgetunderskott. Från att ha haft en bra arbetsmiljö och goda 

resurser så blev det istället tvärtom och socionomen försöker hålla kvar vid vissa resurser utan 

resultat och känner då en uppgivenhet och tycker inte att hen kunde hjälpa sina klienter lika 

bra. 

 

Vi upplevde att vi hade en bra arbetsmiljö, där vi kunde påverka och hade ganska bra med 
resurser och sen så upptäckte man ett budgetunderskott som gjorde att man uppe på 
ledningsnivå fick panik på något sätt och där reagerade jag med att försöka liksom, lyfta 
upp att det här har vi gjort bra kan vi inte fortsätta med det här, kostar det verkligen, ja 
men du vet att liksom kämpa emot lite, men om det inte har någon effekt så tycker jag just 
nu lite att “Ja men skit i det då” att jag ger upp lite. Det blir lite uppgivet. 

  

Citatet ovan är ett exempel på hur socionomen först försöker påverka ledningen, men sedan blir 

uppgiven när detta inte går. I situationer likt denna där socionomen upplever sig mer eller 

mindre maktlös eller där nödvändiga resurser saknas pekar resultatet mot att det gör att 

socionomen mår sämre av sitt arbete. Socionomerna i vår studie hanterar dessa situationer på 

olika sätt. Vissa blir sjukskrivna på grund av bland annat utbrändhet och byter sedan arbetsplats. 

Andra byter arbetsplats innan de hunnit bli utbrända. En socionom förklarar tydligt hur hen 

började arbeta på en ny arbetsplats där allt som kunde gå fel, gick fel. Hen hade aldrig jobbat 

med målgruppen barn och unga förut och fick ingen introduktion, det var dåligt med folk, 

handledning samt att kommunen var mitt i en omorganisering. Hela situationen blev för mycket 

och hen blev sjukskriven och kommer inte att arbeta med barn och unga igen:  

  

Jag var ganska ny i yrket, hade aldrig jobbat med just den målgruppen förut [barn och 
unga]. Hela den kommunen var i omvandling. Det var ont om folk, det var dåligt med 
handledning, dåligt med introduktion. Så dåligt det kan vara, allt på en gång. Så jag var 
hemma ett halvår där och tog igen mig. Det var nog hela situationen som blev för mycket. 
Det har utmärkt sig på så sätt att jag kommer aldrig att söka mig till den målgruppen 
igen. 
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Dessa resurser påverkar både möjligheten att hjälpa klienterna, men det påverkar också hur 

socionomen mår av sitt arbete. 

 

5.2.2 Förutsättningar för att må bra i sitt arbete 
Förutom de resurser som tidigare tagits upp kan vi se ytterligare en avgörande förutsättning för 

socionomen skall må bra och orka med sitt arbete. Möjligheten till utlopp av sina emotioner 

och att reflektera över sitt arbete. En socionom uttrycker att en förutsättning för att kunna ge 

hjälp och stöd till sina klienter så måste hen må själv må bra: “Jag ska ju må bra för att kunna 

ge stöd och hjälp till den här personen”.  

 

I datamaterialet kan tre förutsättningar för att må bra och orka med arbetet utläsas: handledning, 

bra kollegor respektive en bra och stöttande chef. Handledningen är viktig och ett måste i arbetet 

då dessa tillfällen ger möjlighet till reflektion och att prata av sig om saker: “Handledning tycker 

jag är viktigt. Att det finns möjlighet till reflektion för att vi behöver det i vårt jobb”. 

 

En socionom med samordnande arbetsuppgifter förklarar att hen inte omfattas av övriga 

personalens handledning. Socionomen förklarar att trots bra stöd från sin närmaste chef så 

saknas ändå stöd och handledning i det som socionomen ser som svårast, vilket är 

personalfrågor.  

 
De andra, alltså de som jobbar direkt med klienterna har ju handledning och jag har ett 
jättebra stöd i min närmsta chef och möjlighet till olika stöd men jag skulle kanske behöva 
mer handledning i personalfrågor och hur jag, för det är oftast där jag tycker det är 
svårast. 

 

Kollegorna och chefen ses som avgörande för att trivas och må bra på sin arbetsplats. En 

socionom menar att om ens kollegor inte är bra måste man byta arbetsplats: “Man måste ha bra 

kollegor. Har man inte bra kollegor så måste man byta jobb. Det är jätteviktigt!” 

 

Kollegorna och chefen är viktiga för att skapa en bra miljö på arbetsplatsen där det är tillåtet att 

tala fritt och kunna fråga och be om råd. Kollegorna används som avlastning genom att tala 

med varandra om bland annat jobbiga möten informellt, det vill säga “i-korridoren-prat” mellan 

möten och handledningstillfällen:  

 
Sen tänker jag att kollegor är väldigt viktigt. Att det är en miljö där jag kan gå in, så är det 
åtminstone för mig att jag behöver kunna, fråga, känna att jag kan fråga vem som helst om 
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råd eller bara säga några ord om att det här var ett jobbigt möte vad tänker du? Att man 
bollar lite sådär informellt inte att man har en uppstyrd handledningssituation utan mer 
det här “i-korridoren-pratet” så att säga. 

 

Socionomerna talar om olika egenskaper som är viktiga hos en chef. Dels att chefen, på samma 

sätt som kollegorna, har en avlastande funktion och att det är tillåtet att kunna tala med chefen 

om svåra saker på arbetsplatsen. Ytterligare egenskaper som berörs är att chefen bör stå för 

skydd, struktur, ansvar och bekräftelse.  

 
Jag tycker om en chef som är tydlig, alltså tydlig med vad som är mitt uppdrag men också 
tydlig med vad som är chefens uppdrag och rutiner som följs och hålls. Jag gillar det där 
med delegationsordning för jag tycker det är rätt skönt. Jag kan säga till klienterna att jag 
inte kan besluta det här själv, jag måste prata med min chef, jag tycker det är jätteskönt. 
Sen måste man ju ha en snäll chef också som kan säga åt en att gå hem när det är läge för 
det eller som kan säga ”Det var bra gjort” eller ”Det var inte så bra gjort, hur tänkte du?” 

 

5.2.3 Ta med arbetet hem 
Vi frågar alla socionomer om de tar med sig arbetet hem. Då inte fysiskt utan att ta med arbetet 

och klienter i tankarna. Majoriteten svarar att de tänker på arbetet hemma då det är svårt att 

bara stänga av bara för att man går hem: “Det är ju inte alltid man har kunnat släppa jobbet när 

man går hem”. En socionom menar att det inte går att säga till sin hjärna att den inte får tänka 

på något då den ändå gör som den vill: “Jag kan ju aldrig säga till mig själv att jag inte får tänka 

på saker för det spelar ingen roll, min hjärna gör ju vad dem vill oavsett vad jag tycker om det 

eller inte.” 

 

Andra socionomer har det lättare att släppa arbetet vid dagens slut. En socionom förklarar att 

hen väldigt sällan hade tagit med sig arbetet hem under alla år som hen arbetat. Men trots detta 

så förklarar hen ändå att det funnits tillfällen där det legat och snurrat i huvudet: 

 
Väldigt, väldigt sällan som jag faktiskt har gjort det på dem här 25 åren. Det tycker jag 
faktiskt jag har varit väldigt bra på. Jag har ju jobbat med det här hela livet tänkte jag 
säga. Men nej det stannar här. Någon gång men väldigt sällan som det har legat och 
snurrat i huvudet. 

 

Hos de socionomer där arbetet oftare följer med hem så kan det vara så att klienterna bara 

poppar upp i huvudet när man är mitt i andra saker: “Man tänker på dem i duschen, inte för att 

man vill det, men det bara poppar upp då när man har tråkigt eller på vägen till jobbet eller på 

vägen hem  - ja undrar hur det har gått nu?” 
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En socionom förklarar att hen ibland är mer förberedd på dessa tankar och att de då känns tillåtet 

och som en process. Ibland går det dock inte att väja för dessa tankar och då blir de jobbigare 

och svårare att släppa: “Ibland känns det helt okej och ha dem här tankarna och det blir som en 

process och jag blir mer förberedd och ibland känns det invaderande och ganska jobbigt som 

att man inte kan släppa.” 

 

Vår data visar att det är högst personligt vad som “följer med hem”. Några tar med sig känslan 

av stress från arbetet, medan andra tar med sig ärenden och/eller tankarna på specifika klienter 

hem. Det vi finner intressant är att alla socionomer direkt verkade tänka på negativa tankar eller 

känslor som följde med hem, svåra ärenden eller stress på arbetet, trots att vår fråga inte var 

ledande till varken det positiva eller negativa hållet. När vi däremot ställde en mer ledande fråga 

om de någonsin tar med sig positiva saker hem så var det oftast självklart att man också tar med 

sig positiva saker hem också. En socionom förklarar att man lätt blir fast i vad man tänker men 

att det är klart att man kan ta med bra saker eller en bra känsla hem: 

 
Man blir ju lite fast i vad man tänker och så här tar hem jobbet men absolut jag tänker 
ganska ofta på bra saker som har hänt eller att man har med sig en bra känsla från ett 
möte som var bra. 

 

5.3  Känsloregler för emotioner 
För att kunna få stöd och avlastning hos sin chef och sina kollegor så tänker vi att det på 

arbetsplatsen och i organisationen behöver finnas en öppenhet för att visa och tala om sina 

emotioner som uppkommer i mötet med klienterna. Begreppet känsloregler har tidigare berörts 

i uppsatsen och vi kan hitta sätt som socionomerna talar som visar hur organisationen såg på 

emotioner och hur de själva också ser på sina emotioner. De flesta socionomerna menar att 

deras arbetsplats inte ser negativt på emotioner utan att det var okej att prata om emotioner. De 

uttrycker att det var betydelsefullt att det fanns sätt att uttrycka sina emotioner om det behövs.  

 

Ja jag kan ju bara tala för mig själv men jag tror att det är okej att prata om det. Att få 
prata om den här frustrationen eller sorgen eller så tillsammans att vi gör det i gruppen är 
viktigt om någonting sådant hände. 

 

Däremot så tas det upp att det fanns känslor, exempelvis sorg över en klient som gått bort, som 

det inte riktigt finns forum för att visa. Istället hålls känslan inombords: 
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Det är klart man kan göra det [ta upp ärenden gällande sorg över att en klient gått bort] 
på jobbet eller med handledning och sånt men det blir en speciell, lite såhär inkapslad 
känsla av sorg som man inte kan dela riktigt tänker jag för det finns inga riktiga forum för 
det. 

 

Några socionomer tar med sig arbetet hem och andra inte. En av socionomerna tar upp synen 

på att ta med sig arbetet hem. Hen belyser att det finns ett tabu kring att ta med sig emotioner 

hem. Normen är att det som har med arbetet att göra ska lämnas på arbetsplatsen. 

 
Det är inte riktigt 100 procent accepterat [att tänka på klienter hemma] för man ska släppa 
det på jobbet. Lite så är det nog på de flesta arbetsplatser, att det här “Ja det var ju jobbigt 
och tråkigt, men det är ett jobb.” 

 

5.4  Förhållandet till klienten 
Hur intervjupersonerna hanterar och får utlopp för sina emotioner har berörts ovan. Dessa 

strategier handlar alla om hur de får utlopp och hantering efter att en “exponering” för 

emotioner har skett. I vår data framkommer en förebyggande strategi som är värd att presentera 

i ett eget avsnitt. Flera socionomer beskriver ett sorts avstånd till klienten. Två typer av avstånd 

återfinns. Den ena typen grundar sig i tanken om professionalitet. En socionom förklarar att 

man som socionom har en professionell roll i mötet med klienten. Denna roll innefattar olika 

saker som att att hålla en viss avgränsning och fatta beslut: 

  
Jag tänker att jag har gått dit i en professionell roll och det innefattar ändå rätt mycket 
saker, det innefattar ändå att man ska hålla en viss avgränsning tänker jag. Jag är där för 
att fatta ett beslut om den personens hjälp. Jag tycker inte att det är professionellt att skapa 
en, någon form av privat relation utifrån dem förutsättningarna. 

  

Den andra typen tar avstamp i tanken om att inte överta klientens ansvar över sitt eget liv. 

Socionomen anser att arbetet hen utför gör skillnad för klienten men att det bara är ett verktyg 

i processen att förändra sitt eget beteende. Klienten har ett eget ansvar för sitt liv och de måste 

också precis som alla människor att lära sig att göra fel. Som socionom ska man inte ha ansvar 

för hela klientens liv: 

  

Men dem måste också få lära sig att det är helt okej att “fucka up., Alla gör det. Så det är 
väl, för mig är det det, det handlar om, att få vara, att vara den. Då blir det å ena sidan 
lättare för att jag inte, jag försöker att inte ta mer ansvar än vad jag ska för att deras liv 
är inte mitt ansvar. 
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En socionom förklarade också detta på ett annat sätt. Att hen inte har hela ansvaret på sig utan 

man kan göra ganska mycket fel och att det ändå går bra samtidigt som man kan göra allt rätt 

och det ändå inte går så bra. Att det också är upp till andra att ta sitt ansvar och framförallt så 

har klienten ett ansvar för sin förändring: 

 
Jag kan göra ganska mycket fel och trots det kan det fortfarande gå bra och tvärtom. Ibland 
kan man göra jättemånga bra saker och att det kanske ändå inte blir så bra. Så jag tänker 
att inte lägga hela ansvaret på mig själv det tror jag ändå att jag har såhär… jag har 
tydliggjort vad jag tänker är mitt ansvar och vad som är andras, klientens men också andra 
personers. Jag kan ju liksom inte förändra en människa på det sättet. 

 

Ibland vill man som socionom göra mer än vad klienten vill och en socionom förklarar att man 

helt enkelt måste släppa taget om denna klient då, det går inte att hålla kvar för det mår ingen 

bra av. 

  

Det finns dock tillfällen där socionomerna beskriver att klienter kommer “för nära”. Det kan 

inte svara på varför det händer att klienter kommer för nära och kliver innanför gränserna. En 

socionom betonar att det inte går att förklara utan att det bara händer och när det händer så 

kommer en känsla av maktlöshet och en sorts besvikelse att man lät det hända igen: 

 
Det finns ju vissa personer som kliver innanför dem här gränserna som man har byggt upp 
och man kan inte förklara. Det bara händer! Hanterandet av det när man känner sig helt 
övertagen fast man inte ville, åh vad det tar tid. Nu ska jag inte hamna där och så hamnar 
man där igen ändå. 

 

Några socionomer beskrev att de känner igen sig själva eller en anhörig i vissa klienter och att 

dessa klienter är svårare att hålla på avstånd då det känns extra nära och känsligt med dessa 

klienter: ”En del, ja men en del kan jag se någon sorts pappafigur för mig, det påminner om 

min pappa eller något sånt där och då kan det bli extra nära och känsligt.” 

 

5.5  Sammanfattning 
Resultatet visar att emotioner i det sociala arbetet existerar, såväl positiva som negativa 

emotioner. Hur socionomerna talar om dessa emotioner tycker vi är intressant. Positiva 

emotioner kopplas oftast direkt till klientens goda prestationer medan negativa emotioner, som 

ofta uppstår när det inte går som tänkt för klienten, kopplas till den egna eller kollegornas 

prestation eller ramar och strukturella hinder som försvårar arbetet. 
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Att må bra i sitt arbete är en förutsättning för att orka med arbetet. Vi hittar två förutsättningar 

för att må bra i sitt arbete: resurser för att hjälpa klienten och möjlighet till utlopp och 

bearbetning för sina emotioner. Att ha resurser på arbetsplatsen och möjliggöra ett bra arbete 

är viktigt för socionomerna då det också gör att klienterna hade större möjlighet till att lyckas. 

Möjlighet till utlopp av emotioner handlar om att det kan uppstå negativa emotioner i mötet 

med klienten som i stunden behöver hanteras och skjutas upp. Dessa måste sedan få utrymme 

att bearbetas då negativa konsekvenser kan uppstå från att hålla dem inne. Bland annat användes 

chef, kollegor och handledning för att få detta utlopp.  

 

Vi frågar alla socionomer som vi intervjuade om de tog med sig arbetet hem. Då inte fysiskt 

men om de tog med sig klienter eller ärenden hem i tankarna. Majoriteten svarar att de tar med 

sig arbetet hem, att de inte kan släppa det när de åker från arbetet. Ibland känns det tillåtet och 

som en bearbetande process medan det i andra fall känns inkräktande. Något vi finner intressant 

i vårt resultat var att alla socionomer direkt börjar tänka på negativa saker som de tar med hem 

trots att frågan inte var ställd åt något håll. När vi sedan frågar om dem också tar med positiva 

saker hem så sågs det som självklart trots att vi var tvungna att fråga direkt om det. 

 

Möjligheten till utlopp för sina emotioner och synen på att ta med arbetet hem påverkas av vad 

för känsloregler som fanns på arbetsplatsen. Finns det emotioner som inte sågs som okej att 

känna på arbetsplatsen så saknas det forum för att tala om dessa emotioner. Synen på att ta med 

arbetet hem i tankarna ses också i vissa fall som tabubelagt och något som man inte skall göra. 

 

Sist visar resultaten att socionomerna verkar ha någon form av distans till sina klienter. Både 

på grund av att man som socionom ska vara professionell och ha en professionell roll men också 

för att man inte har ett totalt ansvar för klientens liv. Andra professionella, men framförallt 

klienten, har också ett ansvar för att det ska gå bra och genom att tänka på detta sätt så känns 

inte det egna ansvaret så påfrestande. Trots distanseringen så finns det klienter som kommer 

mer nära och ärenden som känns extra känsliga. Socionomerna har svårt att säga varför vissa 

klienter kommer mer nära men att det eventuellt kan bero på att de påminner om en själv eller 

en person i ens omgivning. När detta sker så kan det kännas jobbigt för socionomen. 
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6. Analys 
Stamm (2010) menar att de positiva och negativa aspekterna av det sociala arbetet förhåller sig 

till varandra. Vi har valt att beskriva förhållandet som balansen mellan två vågskålar på en våg 

där det positiva, compassion satisfaction, är på ena sidan och det negativa, compassion fatigue, 

är på andra sidan. Vår data överensstämmer med detta. I vårt resultat återfinns inte aspekter 

som enbart kunde placeras som positiva eller negativa utan det är mycket som samtidigt kan 

verka både positivt och negativt. Man kan säga att varje socionom har en till synes egen 

personlig våg, vilket innebär att det är olika saker som påverkar positivt och negativt. Trots 

detta kan vi finna likheter i det som socionomerna vi intervjuat säger. 

 

Att hjälpa klienter är något Stamm (2010) menar ligger i den positiva vågskålen. Vårt resultat 

visar att det som socionomerna menar är positivt i arbetet är att möta olika människor och att 

hjälpa och göra en skillnad för dessa personer. Känslan av att ha möjlighet att göra ett bra arbete 

är något som Stamm också menar tillhör compassion satisfaction. Vi kan se två saker som 

påverkar möjligheten att göra ett bra arbete, dels resurser på arbetsplatsen men också 

möjligheten att själv må bra. 

 

6.1  Resurser på arbetsplatsen 
Resurser på arbetsplatsen är den första förutsättningen för att kunna utföra ett bra arbete. Det 

handlar framför allt om tid och ekonomi och hur dessa resurser påverkar möjligheten till att 

hjälpa klienten på olika sätt. Arbetsplatser med goda resurser kan ofta erbjuda klienter bättre 

möjligheter till hjälp, vilket bidrar till att socionomen upplever att hen gör ett bra arbete.  

 

Att ha tillgång till resurser bidrar också till att socionomen i högre grad upplever sig nöjd med 

sin insats även om klienten återfaller i sina gamla vanor. Goda resurser gör det lättare för 

socionomen att känna att de gjort vad de kunnat för klienten. Tillgång till resurser tolkar vi 

dämpar de negativa emotionerna som man uppstå om klienten möter motgångar och exempelvis 

återgår till missbruk eller kriminalitet. 

 

På en arbetsplats med färre resurser kan den direkta motsatsen upplevas. Insatser och tid som 

stramas åt upplevs av socionomen påverkar möjligheten att göra ett bra arbete och hjälpa 

klienten på bästa sätt. Om det går bra för klienten trots minskade resurser genererar detta 

fortfarande positiva emotioner när socionomen menar att det är klientens egna bra insats som 
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möjliggjorde det goda resultatet. Om klienten däremot återfaller i missbruk eller kriminalitet 

och socionomen känner att hen inte kunnat hjälpa personen tillräckligt på grund av dåliga 

resurser på arbetsplatsen genererar detta negativa emotioner. Ytterligare betungande kan det 

vara om socionomen kommit klienten nära och empatiskt känner med klienten. 

 

Att ha goda resurser på arbetsplatsen är en förutsättning för att socionomen ska känna att hen 

kan göra ett bra arbete och hjälpa klienterna. Vilka resurser man på arbetsplatsen har tillgång 

till påverkar därmed indirekt både compassion fatigue och compassion satisfaction och därmed 

balansen. 

 

6.2  Att må bra och få utlopp för sina emotioner 
Möjligheten att själv må bra är den andra förutsättningen för att kunna göra ett bra arbete. Mår 

socionomen själv inte bra så minskar möjligheterna att utföra ett gott emotionellt arbete. 

Resultatet visar att arbetet omringas med positiva emotioner och saker som ger möjlighet till 

compassion satisfaction. Det framkommer även att det uppstår negativa emotioner och saker 

som gör att compassion fatigue uppstår i det sociala arbetet. 

 

Negativa emotioner visar sig uppstå på två sätt. Dels kan de negativa emotionerna uppstå direkt 

från klienten i en situation där klienten uttrycker hot, våld eller andra starka känsloyttringar. De 

negativa emotionerna uppkommer även av medkänsla för en klient som återfallit i exempelvis 

missbruk eller kriminalitet. Vi finner det intressant att socionomerna inte tar upp speciellt 

mycket kring om de påverkades negativt när klienterna berättar om sin situation, något som 

Stamm (2010) benämner som sekundär exponering av trauma. 

 

När svåra saker händer på arbetet, oavsett om det är upprörda klienter, klienter som återfaller 

eller när en klient berättar något jobbigt, så visar resultaten att det finns behov för att få utlopp 

för de negativa emotioner som uppstår i dessa situationer. I mötet med klienten behöver 

socionomen hantera, hålla inne och förändra sina emotioner och i många fall inte visa sina 

riktiga emotioner. Att få bearbeta det emotionella arbetet tillsammans med chef, kollegor och i 

handledning minskar tyngden i vågskålen för compassion fatigue. Det är så pass viktigt att flera 

av socionomerna anser att bra chefer och kollegor samt möjlighet till handledning är en 

avgörande del för att orka sitt arbete. 
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Möjligheten att få utlopp för och bearbeta sina emotioner ser olika ut på socionomernas 

arbetsplatser. Tankar om emotioner och känsloregler på arbetsplatsen är något som påverkar 

om det skulle finnas forum att bearbeta sina emotioner eller inte. Där arbetsplatsen är öppen för 

att tala om emotioner och möjliggör bearbetning av de negativa emotionerna upplevs inte dessa 

emotioner som lika svåra. Om det däremot saknas forum på arbetsplatsen så krävs det att 

socionomen håller inne sina negativa emotioner vilket i sin tur gör emotionerna upplevs som 

ännu tyngre.  

 

Det verkar finns känsloregler för hur accepterat det är att ta med sig arbetet hem i sina tankar. 

För vissa socionomer anses det tillåtet och som något som krävs för att kunna bearbeta sina 

emotioner, medan för andra var det tvärtom. Vi kan här se att det finns en stor risk om det finns 

känsloregler på arbetsplatsen som begränsar bearbetning på arbetsplatsen, men att det också 

finns känsloregler som reglerar hur en socionom ska eller inte ska ta med sig arbetet med i 

tankarna hem. Om de negativa emotionerna inte får bearbetas på arbetsplatsen och inte heller 

får bearbetas hemma, så undrar vi vart dessa emotioner till slut kommer ta vägen. Resultatet 

visar att det för flera socionomer vid vissa tillfällen har blivit för mycket och att detta till slut 

lett till utbrändhet. Varför det blir för mycket är olika hos var och en, men tydligt är dock att 

det hade blivit för mycket vikt i compassion fatigue och att socionomen inte orkade det 

betungande arbetet. 

 

Vi tolkar att utlopp och bearbetning av emotioner inte är en aspekt som läggs direkt i 

compassion satisfaction, det är inte något som är direkt positivt i det sociala arbetet. Däremot 

tolkar vi det som att utlopp och bearbetning av sina emotioner är något som lättar de negativa 

emotionerna och därmed även minskar compassion fatigue. 

 

6.2.1 Skydd mot negativa emotioner 
I resultaten kan vi se att socionomerna har en förebyggande åtgärd för att minska de emotioner 

som uppkommer. Denna åtgärd är att hålla ett visst avstånd till klienterna. Vi tolkar det som att 

avståndet finns där för att skydda sig själv mot eventuella negativa emotioner och ytterligare 

tyngd i vågskålen för compassion fatigue.  

 

Trots försök till att hålla avstånd så finns det klienter som kommer allt för nära och det är svårt 

att säga varför, men beskrivs av socionomerna att det kan bero på att klienten påminner om en 

själv eller någon nära anhörig eller vän. 
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6.2.2 Osynliggörandet av det positiva 
Under datainsamlingen sökte vi efter både positiva och negativa faktorer som påverkar det 

emotionella arbetet. Vi märkte dock snabbt att socionomerna är mer benägna att tala om det 

negativa än att tala om positiva saker. Vi tolkar det som att det är lättare att tala om och beskriva 

det negativa eftersom dessa emotioner behöver bearbetas i större utsträckning än de positiva. 

Samtidigt anser vi att det är viktigt att synliggöra det som bidrar till positiva emotioner eftersom 

att de positiva emotionerna är det som motverkar de negativa. 

 

6.3  Sammanfattning 
Att emotioner existerar i det sociala arbetet framgår tydligt. Vi kan inte hitta några direkta 

aspekter som kan placeras enbart som compassion satisfaction eller compassion fatigue. 

Däremot hittar vi flera aspekter som kan placeras in på både det positiva och negativa beroende 

på hur de utmärker sig. 

 

Att göra ett bra arbete är det som huvudsakligen ligger i vågskålen för compassion satisfaction. 

Möjligheten att göra ett bra arbete påverkas av två saker: resurser på arbetsplatsen samt 

möjligheten att själv må bra. Resurser på arbetsplatsen är viktiga för att det dels ger socionomen 

en känsla av att kunna utföra ett bra arbete men också är viktiga då känslan av att kunna utföra 

ett bra arbete motverkar de negativa emotionerna som kan uppstå när klienten återfaller i gamla 

vanor. Saknas resurser är risken högre att socionomen upplever att hen inte gjort tillräckligt om 

klienten återfaller och arbetsplatsens resurser kan därmed även placeras i vågskålen för 

compassion fatigue. Här ser vi tydligt hur resurser på arbetsplatsen både kan läggas i 

compassion satisfaction och compassion fatigue beroende på hur resurserna ser ut. 

 

Möjligheten att själv må bra är avgörande för att kunna hjälpa andra. Det fanns flera negativa 

aspekter i arbetet som kan göra att socionomen mår sämre, bland annat negativa emotioner som 

uppstår i arbetet. Dessa negativa emotioner kan komma från olika håll, direkt från klienten i 

form av hot och starka emotioner men de uppstår också när klienten återfaller i sina gamla vanor 

man försökt förebygga. Tydligt i våra resultat var att när dessa negativa emotioner uppstår så 

behövs möjligheter att få utlopp för och bearbeta detta på arbetsplatsen. I de fall där det saknas 

forum tolkar vi att detta beror på att det fanns känsloregler på arbetsplatsen som minskar 

möjligheten till utlopp och bearbetning. Detta i sig kan innebära en risk för socionomerna 

eftersom de behöver hålla inne sina emotioner även framför kollegor och chefer. Vi ser också 

att det finns känsloregler över att ta med arbetet hem i sina tankar. Vissa socionomer ser det 
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som ett ytterligare sätt att bearbeta sina emotioner men ser arbetsplatsen negativt på detta, att 

arbetet inte bör följa med i tankarna hem så tolkar vi det som en stor risk för att det ska bli för 

mycket att klara av för socionomerna. De beskriver också tillfällen där det blivit för mycket, 

vilket lett till utbrändhet. 
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7. Diskussion och slutsatser 
I detta sista kapitel kommer vi först att diskutera studiens resultat med hjälp av den tidigare 

forskningen. Efter detta diskuterar vi vår metod och avslutar med förslag till framtida forskning. 

 

7.1  Resultatdiskussion 
Vårt resultat visar att emotioner är en aspekt av socionomers arbete. Det framkommer på olika 

sätt både positiva och negativa emotioner som formar arbetet. Vi kan precis som Morrison 

(2007) se att emotionerna är centrala i det sociala arbetet. Vi kan se att negativa emotioner 

uppkommer på två olika sätt, dels via hot eller negativa emotioner från klienterna samt att 

negativa emotioner uppstår när det inte går som tänkt för klienten. Hot och negativa emotioner 

direkt från klienten är också något som beskrivs av Ferguson (2007). Negativa emotioner som 

uppstår när det inte går som tänkt för klienten är däremot inget som har framkommit i den 

tidigare forskningen vi gått igenom. Istället talas det om att negativa emotioner kan uppkomma 

genom att lyssna på när klienten berättar vad de varit med om (Morrison, 2007). 

 

Vi noterar att socionomerna vid intervjutillfällena har lättare för att tala om negativa emotioner 

och aspekter av det sociala arbetet, trots att vi ställde öppna frågor. Vi tolkar det som att 

socionomerna inte behövt bearbeta de positiva emotionerna på samma sätt och därmed kanske 

inte hade samma vana att tala om dem. Ferguson (2007) och Ingram (2013) menar dock att det 

är viktigt att fira framgång och att lyfta de positiva emotionerna då dessa i ett senare skede kan 

vara ett skydd mot negativa emotioner. Denna bearbetning av positiva emotioner framkommer 

bara sporadiskt i vårt resultat och då i samband med att vi direkt efterfrågat det. 

 

Resultatet visar att möjligheten att göra ett bra arbete är det som väger tyngst i compassion 

satisfaction, detta är något som Stamm (2010) också lyfter. Möjligheten att göra ett bra arbete 

kan vi se påverkas av två saker: resurser på arbetsplatsen och möjligheten att själv må bra. 

 

Stamm (2010) menar att compassion satisfaction bland annat handlar om en tillfredsställelse att 

kunna utföra ett bra arbete. Vårt resultat visar att goda resurser på arbetsplatsen möjliggör att 

socionomen kan utföra sitt arbete på ett bra sätt. Saknas resurser så skapar detta negativa 

emotioner hos socionomen i de fall där klienten återgår till gamla vanor då socionomen känner 

att hen inte kunnat utföra sitt arbete på bästa sätt. Om klienten återgår till gamla vanor trots att 

goda resurser funnits så blir de negativa emotionerna mindre då socionomen kan känna att hen 
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gjort det hen kunnat och att klienten också har sitt ansvar. Detta resultat är inget vi funnit i 

tidigare forskning men vi finner det otroligt intressant och viktigt att lyfta fram. 

 

Den andra aspekten för möjligheten att göra ett bra arbete handlar om att själv må bra i sitt 

arbete. Socionomerna beskriver flera olika saker som de själva ägnade sig åt eller som behövdes 

för att må bra i arbetet. Socionomerna hanterar sina emotioner i mötet med klienten, de 

förändrar sina emotioner för att passa in i situationen. De anser att det inte var lämpligt att visa 

vissa emotioner, såsom sorg eller ilska, i mötet med klienten. Hochschild (1983) beskriver detta 

hanterande, framkallande och förändring, av emotioner som emotionellt arbete. Forskning har 

också visat att det finns emotioner som inte är acceptabla för socionomer att visa framför 

klienten. Detta innebär att socionomen behöver hålla tillbaka känslor i mötet med klienten för 

att kunna bemöta klienten på ett professionellt sätt (Moesby-Jensen & Nielsen, 2014). 

 

Efter ett möte där socionomen har hållit inne och hanterat sina emotioner visar vårt resultat att 

det är viktigt att få utlopp och bearbeta dessa emotioner. Socionomerna tog bland annat upp att 

kollegor, chef och handledning är viktiga för bearbetning och utlopp. Möjligheten till utlopp 

och bearbetning av emotionerna är däremot olika beroende på vilka känsloregler som finns på 

arbetsplatsen. Vi kan också se att känsloregler påverkar synen på att ta med arbetet hem i sina 

tankar för fortsatt bearbetning. Vi ser att socionomerna kan hamna i en riskzon ifall det varken 

finns möjlighet för bearbetning av emotioner på arbetsplatsen och där det samtidigt anses som 

oprofessionellt att inte kunna värja sig för dem privat. Att emotionerna kapslas in och inte får 

utrymme att bearbetas någonstans är en risk som vi på sikt kan se leda till utbrändhet. Ingram 

(2013) menar att socionomens arbete och hantering av ärenden kan påverkas om emotionerna 

inte hanteras utan istället trängs bort. Även andra forskare har lyft att det emotionella arbetet 

kan vara ohälsosamt samt att utebliven bearbetning kan bidra med negativa konsekvenser för 

både socionomen och klienterna (Moesby-Jensen & Nielsen, 2014; Olsson, 2008). 

Organisationen och chefer har en stor del i att bidra med forum för att få utlopp för och bearbeta 

sina emotioner (Ferguson, 2007; Ingram, 2013).  

 

Slutligen visar resultatet att socionomerna verkar skydda sig mot negativa emotioner genom att 

hålla ett avstånd till klienterna. Vi tolkar det som en förebyggande strategi för att minska de 

negativa emotioner som kan uppstå och läggas i vågskålen för compassion fatigue. Detta 

resultat är inte heller något vi kan finna i den tidigare forskningen, men det framkommer mer 

tydligt i resultatet och vi anser därmed att det är viktigt att lyfta fram. 
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Vi valde att avgränsa vår studie till socionomer som kommer i kontakt med klienter som har ett 

substansmissbruk. Vår tanke med det var att den gruppen inte har studerats tidigare gällande 

det emotionella arbete de utför. Något vi inte räknat med var att socionomer som kommer i 

kontakt med klienter som har ett substansmissbruk inte är en homogen grupp som arbetar inom 

samma typ av verksamheter, utan tvärtom, de återfinns inom stora delar av det sociala arbetet. 

Vi anser trots detta att vi har fått ett fylligt och intressant resultat.  

 

Vi vill avsluta med att påpeka att vi tydligt kan se att emotionella aspekter i arbetet påverkar 

alla socionomer olika. Vad som pekas ut som positivt och negativt är ytterst individuellt. Det 

som en person upplever som väldigt svårt och negativt behöver inte vara lika komplicerat för 

en annan person. Alla har olika förutsättningar och det viktiga är därför att lära känna sig själv. 

 

7.2  Metoddiskussion 
Studiens syfte är att undersöka socionomers beskrivningar av sina emotioner och vad som 

behövs för att upprätthålla balans. Vårt intresse ligger därmed i att få socionomers tankar och 

reflektioner om ämnet och därmed nå djupare beskrivningar om skapa förståelse kring ämnet, 

vilket vi får genom att välja en kvalitativ metod. Detta hade inte varit möjligt att göra med en 

kvantitativ ansats. En brist med den valda metoden är att resultatet inte går att generalisera till 

en större population, vi kan därmed inte säga att det resultat vi kommit fram till är något som 

går att applicera på alla andra socionomer. Däremot försöker vi vara så detaljerade och tydliga 

som vi kunnat i presentationen av resultatet och analysen så att andra som läser studien kan 

förstå och eventuellt känna igen sig eller applicera till sin egen kontext. 

 

Som datainsamlingsmetod har vi använt oss av intervjuer. Dessa är en fördel för att samla in 

kunskap om personers emotioner och erfarenheter kring ett ämne (Denscombe, 2017). I denna 

studie är denna datainsamlingsmetod fördelaktig eftersom det är just socionomers tankar, 

emotioner och erfarenheter vi är ute efter. Kritik som kan riktas mot intervjuer som 

insamlingsmetod är att det inte går att vara säker på att det som personerna berättar är det som 

andra skulle uppleva som korrekt. Personer kan säga även en sak och sedan göra en annan i 

praktiken, medvetet eller omedvetet. Denna studie fokuserar inte på hur socionomer gör i sitt 

arbete utan fokus har varit på hur de upplever saker. Vi ser det inte som att vi ska eller kan 

ifrågasätta någons upplevelser utan utgår från de utsagor vi fått ta del av. 
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Våra intervjuer är genomförda med såväl en som två intervjuare. Vid de intervjuer vi var två 

var en av oss intervjuledare medan den andre var medlyssnande. Alla intervjuer är därmed inte 

utförda på samma sätt, men då vi utgått från ett systematiskt sätt att hantera intervjuerna samt 

efter att ha lyssnat på inspelningarna och transkriberat material gör vi bedömningen att någon 

skillnad inte går att finna. 

 

Intervjupersonerna rekryterades genom förfrågan i en forumgrupp på plattformen Facebook för 

yrkesverksamma vid två tillfällen, samt via mailkorrespondens. Rekrytering har därmed enbart 

skett digitalt vilket skulle kunna ifrågasättas. Det finns en risk att vi har missat intressanta 

intervjupersoner eftersom inte alla befinner sig i den digitala världen. Det finns också en 

möjlighet att vi heller inte nått eventuella intervjupersoner då våra inlägg på Facebook inte har 

setts av alla i den gruppen. De mail vi skickade ut kan ha blivit bortprioriterade på grund av 

exempelvis tidsbrist. Däremot var de som var med genuint intresserade av att vara med, vilket 

får ses som en vinst. 

 

Den teoretiska utgångspunkten är Stamms (2010) ProQOL. Teorin är central i uppsatsen och 

har bland annat hjälpt oss att formulera intervjuguiden och att analysera resultatet. Vi ser 

modellen som hoppfull då den fokuserar på balansen mellan positivt och negativt. Arbetet 

utgörs inte enbart av risker, utan det finns ett flertal saker som fyller arbetet med glädje och 

tillfredsställelse. Vår förhoppning är att läsaren ska anta ett perspektiv där inte enbart risker och 

ohälsa blir belyst utan att även kunna vidga vyerna och få syn på de positiva delarna. Dock 

finns även brister med teorin. ProQOL är från början ett kvantitativt instrument där vi har valt 

att omformulera instrumentets specifika påståenden till öppna frågor. Vi har så transparent som 

möjligt försökt förklara hur denna omformulering gått till. Omformuleringen av frågorna bör 

dock ses som ett kritiskt moment i uppsatsen. Det för att vi kan ha tolkat instrumentet eller 

påståendena felaktigt. Ytterligare en tänkbar brist är att vi enbart har haft Stamms ProQOL som 

teori. För att fördjupa analysen ytterligare hade vi med fördel kunnat komplettera med 

ytterligare teoretiska begrepp. Bland annat skulle Hochschilds teori om ytagerande och 

djupagerande tänkas vara en lämplig kompletterande teori för att möjliggöra en djupare analys 

(Hochschild, 1979). 
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7.3  Förslag till framtida forskning 
I denna studie har emotioner undersökts och vad socionomer beskriver hjälper dem att klara av 

de svåra aspekterna i arbetet. Under studiens gång har det framkommit flera områden vi anser 

vore intressant att forska vidare på. 

 

Då resultatet otvivelaktigt placerar klientens utveckling och förutsättningar för densamma 

centralt för socionomens välmående på arbetet är vårt första förslag att studera relationen klient-

hjälpare ur hjälparens perspektiv närmare. Ytterligare ett förslag är att studera hur framgång, 

lyckanden och annat glädjefyllt med arbetet synliggörs och firas. Vårt resultat pekar på att det 

“tas för givet” och att när det kommer till emotioner på arbetet kopplas det främst samman med 

nederlag eller andra avvikelser. Ingram (2013) pekar på att positiva emotioner ofta blir 

förbisedda i litteraturen, men att det är viktigt att lyfta de positiva emotionerna då dessa kan 

motverka de negativa emotionerna. Hur detta praktiseras skulle vara intressant att undersöka i 

det sociala arbetet. Det tredje och sista förslaget är att undersöka hur känsloregler formas på 

arbetsplatser. Det vore intressant att undersöka vad för funktion känsloregler har inom 

organisationer. Det skulle även vara intressant att undersöka om det finns någon skillnad 

gällande känsloregler mellan verksamheter utifrån en ideologisk grund. Exempelvis jämföra 

brukar-/intresseorganisationer som har personal med reell kunskap respektive verksamheter i 

kommunal regi. 

 

Avslutningsvis har vi lärt oss att emotioner måste få ta plats och få utrymme vare sig man vill 

eller inte. Emotioner, inte heller de negativa, är inte automatiskt något negativt i arbetet utan 

det är när emotionerna börjar döljas och förträngas som dessa kan bli ett problem. Därför har 

vi sett att det är av betydelse att låta emotionerna få utrymme för att varje socionom skall orka 

sitt arbete och det är något vi kommer ta med oss till framtida arbetsplatser. 
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BILAGOR 
Bilaga 1. Välkomstbrev till Facebook 
Hej så här i uppsatstider! 

Vi heter Sanna Lindegren och Mia Kårlycke och ska skriva vår kandidatuppsats vid 

Stockholms universitet. Vårt syfte är att undersöka det emotionella arbete som socionomer 

utför. Detta arbete kan ha både positiva och negativa aspekter som påverkar en som individ. 

Vårt syfte är att undersöka dessa aspekter i det emotionella arbetet och hur socionomer 

upplever och hanterar situationer där klienternas berättelser påverkar en på djupet. 

 

Vi söker socionomer att intervjua som på något sätt kommer i kontakt med människor med en 

missbruksproblematik i sitt arbete (exempelvis behandling) och som varit yrkesverksam i fem 

år eller mer. De yrkesverksamma åren behöver inte alla ha missbruksanknytning utan handlar 

mer om att man ska hunnit lära känna sig själv i sin yrkesroll. 

 

Låter detta intressant och du vill veta mer? 

Fråga gärna eller skicka ett PM till mig eller Sanna för en mer detaljerad inbjudan. 

Ha det bra i vårvärmen därute! 

 

Mia & Sanna 
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Bilaga 2. Välkomstbrev till mailutskick 
Hej och tack för att du tar dig tiden att läsa detta mail! 

 

Vi heter Sanna Lindegren och Mia Kårlycke och ska skriva vår kandidatuppsats i socialt 

arbete vid Stockholms universitet. Vårt syfte är att undersöka det emotionella arbete som 

socionomer utför. När vi ska studera emotioner i socialt arbete har vi för avsikt att studera 

förhållandet mellan de positiva känslor man upplever i sitt arbete och de risker man 

emotionellt utsätts för (som att bli emotionellt utmattad, utbränd etc.). Vårt syfte är att 

undersöka dessa aspekter i det emotionella arbetet och hur socionomer upplever och hanterar 

situationer där klienternas berättelser påverkar en på djupet. Detta för att vi tycker det är 

viktigt att lyfta att det finns negativa aspekter i arbetet men också många positiva aspekter 

som kan göra att man känner en tillfredsställelse och glädje i arbetet. 

 

Anledningen till att vi mailar dig är att vi söker socionomer att intervjua som på något sätt 

kommer i kontakt med människor med en missbruksproblematik i sitt arbete. Detta för att vi 

misstänker att du/ni i arbetet får ta del av människors livsberättelser. Det finns en koppling 

mellan substansmissbruk och tidigare trauman. Dessa trauman är troligt att man under samtal 

eller behandling delar med sin/sina kontakter/behandlare. Det är vad som sker med 

socionomen i detta möte mellan yrkesroll och klienten/patientens livshistoria som intresserar 

oss. Hur upplever och hanterar man livsöden som kanske berör en mer än andra? 

 

Vi vill även att socionomen/socionomerna ska ha varit yrkesverksam i fem år eller mer. De 

yrkesverksamma åren behöver inte alla ha missbruksanknytning utan handlar mer om att man 

ska hunnit lära känna sig själv i sin yrkesroll. 

 

Intervjuerna kommer att pågå ungefär en timme men känner vi att det finns mer att prata om 

efter det så kommer vi inte att stoppa intervjun, om du inte själv har det som önskemål. Vi 

kommer att anonymisera intervjuerna när vi transkriberar dem. Detta innebär att information 

som kan kopplas till dig eller användas för att identifiera dig kommer plockas bort eller 

ändras. Deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

motivering.  
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Innan intervjun kommer du få ta del av både intervjuguide och ett informationsblad som  på 

ett förhoppningsvis lättillgängligt sätt förklara de begrepp och förhållandet mellan dem som vi 

kommer att använda i vårt kommande uppsatsarbete. 

 

Låter detta intressant och du vill veta mer? 

Tveka inte att höra av dig! 

Mia & Sanna 

 

Sanna Lindegren 

Mobil: 07x-xxxxxxx 

E-post: xxxx.xxx@xxx.com 

 

Mia Kårlycke 

Mobil: 07x-xxxxxxx 

E-post: xxxx.xxx@xxx.com 

 

Handledare: 

Lis-Bodil Karlsson, FD och docent i socialt arbete 

Mobil: 07x-xxxxxxx 

E-post: xxxx.xxx@xxx.com 
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Bilaga 3. Återkopplingsbrev 
Hej igen och vad roligt att du är intresserad! 

Vi tänkte här förklara lite närmare hur vi tänkt och varför för att du ska få en chans att rikta 

kritik eller själv komma med önskemål om du vill. 

 

När vi ska studera emotioner i socialt arbete har vi för avsikt att studera förhållandet mellan 

de positiva känslor man upplever i sitt arbete och de risker man utsätts för (som att bli 

emotionellt utmattad, utbränd etc.). Detta för att vi tycker det är viktigt att lyfta att det finns 

negativa aspekter i arbetet men också många positiva aspekter som kan göra att man känner 

en tillfredsställelse och glädje i arbetet trots att det finns negativa aspekter också. 

 

Vi söker dig som kommer i kontakt med människor som har en missbruksproblematik då vi 

misstänker att du i ditt arbete får ta del av människors livsberättelser. Det finns en koppling 

mellan substansmissbruk och tidigare trauman. Dessa trauman är troligt att man under 

behandling delar med sin/sina behandlare. Det är vad som sker med socionomen i detta möte 

mellan yrkesroll och klienten/patientens livshistoria som intresserar oss. Hur upplever och 

hanterar man livsöden som kanske berör en mer än andra? 

 

Uppsatsen kommer att utgå från två begrepp: compassion satisfaction (CS) och compassion 

fatigue (CF). Dessa begrepp förklarar att man som hjälpare kan bli påverkad både positivt 

(CS) men också negativt (CF) genom att ta del av andra människors traumatiska upplevelser. 

Forskning visar att bland annat socionomer som arbetar nära människor har en större risk att 

uppleva dessa negativa effekter än den genomsnittlige arbetaren. Compassion fatigue kan i sin 

tur leda till utbrändhet eller sekundär traumatisk stress. Mer information om begreppen får du 

i informationsbladet! 

 

Detta kommer att ske via intervjuer som vi spelar in och senare transkriberar. Intervjuerna 

kommer att pågå ungefär en timme men känner vi att det finns mer att prata om efter det så 

kommer vi inte att stoppa intervjun, om du inte själv har det som önskemål. Vi kommer att 

anonymisera intervjuerna när vi transkriberar dem. Detta innebär att information som kan 

kopplas till dig eller användas för att identifiera dig kommer plockas bort eller ändras. Vi 

kommer att använda oss av en samtyckesblankett där det tydligt framgår vad våra 

skyldigheter är och era rättigheter. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst 



  55 

avbryta ditt deltagande utan motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Stockholm universitet. 

 

Är du fortfarande intresserad får du ta del av både intervjuguide och ett informationsblad 

innan intervjun. Informationsbladet kommer på ett förhoppningsvis lättillgängligt sätt förklara 

de begrepp och förhållandet mellan dem som vi kommer att använda i vårt kommande 

uppsatsarbete. 

 

Har du möjlighet att träffa oss i Stockholm ses vi gärna på en tid och plats som passar dig 

bäst. Har du några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss! 

 

Sanna Lindegren 

Mobil: 07x-xxxxxxx 

E-post: xxxx.xxx@xxx.com 

 

Mia Kårlycke 

Mobil: 07x-xxxxxxx 

E-post: xxxx.xxx@xxx.com 

 

Handledare: 

Lis-Bodil Karlsson, FD och docent i socialt arbete 

Mobil: 07x-xxxxxxx 

E-post: xxxx.xxx@xxx.com 
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Bilaga 4. Infoblad 

 
 

  

Källa:	Figuren	tagen	från	Stamm	(2010,	s.	8)	och	beskriver	den	balans	vi	
avser	mäta,	ProQOL.

Professional quality of life eller	
ProQOL som	det	förkortas,	beskriver	
olika	positiva	och	negativa	aspekter	
som	påverkar	en	hjälpares	
livskvalitet.
Kan	med	fördel	ses	som	en	våg	där	
balans	i	livet	eftersträvas.
Att	ha	mycket	i	vågskålen	
”Compassion Fatigue”	innebär	inte	
automatiskt	att	arbetet	är	
betungande	eller	att	man	kommer	få	
negativa	konsekvenser	 så	länge	det	
ligger	lika	mycket	eller	mer	vikt
i	”Compassion Satisfaction”.

I	denna	vågskål	hamnar	de	positiva	
emotioner	man	kan	uppleva	med	att	ha	ett	
hjälpande	arbete.

I	denna	vågskål	hamnar	de	negativa	
emotioner	man	kan	uppleva	med	att	ha	
ett	hjälpande	arbete.		Kan	leda	vidare	till	
andra	konsekvenser.

Utbrändhet	upplevs	ofta	
som	en	hopplöshet,	att	
ens	arbete	inte	spelar	
någon	roll,	svårigheter	
att	hantera	sitt	arbete	
eller	att	arbeta	effektivt.	
Utbrändhet	kommer	
ofta	smygande.

Sekundär	traumatisk	stress	är	inte	lika	omtalat	i	
Sverige	idag.	Sekundär	traumatisering	handlar	om	att	
själv	bli	traumatiserad	av	att	lyssna	och	hjälpa	andra	
med	trauma.	Kan	komma	plötsligt	och	ge	samma	typ	
av	symptom	som	vid	ett	egenupplevt	 trauma.	
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Bilaga 5. Intervjuguide 
1. Vad arbetar du idag som? 

1.1 Vad har du för titel? 

1.2 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

2. Beskriv ditt arbete. 

2.1. Hur är det att hjälpa människor på arbetstid? 

2.2. Beskriv människorna du hjälper. 

2.3. Upplever du att du gör skillnad? 

2.4. Berätta om ett tillfälle då du är nöjd över ditt arbete och hur det kändes. 

2.5. Händer det att du “tar med dig arbetet hem” och i så fall hur? När? 

 

3. Vad innebär det för dig att vara en hjälpare? 

3.1. Finns det något specifikt ärende som påverkat dig mer än andra? 

3.1.1. Hur påverkades du av ärendet? 

3.2. Hur skiljer du på dina emotioner i yrket och privatlivet? 

3.3. Tycker du att du har personliga egenskaper som påverkar (hjälper/försvårar) dig i ditt 

arbete? 

3.4. Har du förändrats som person under dina år i yrket? 

 

4. Vilka förutsättningar anser du vara viktiga på en arbetsplats? 

4.1. Uppfyller din nuvarande arbetsplats dessa förutsättningar 

 

5. Varför valde du att bli socionom? 

5.1. Vilket/vilka yrken har du valt? 

5.1.1. Hur kom det sig? 

5.2. Har du bytt yrke någon gång? Funderat på att byta yrke? 

5.2.1. Hur kommer det sig att du började tänka så? 
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Bilaga 6. Samtyckesblankett 
Jag samtycket härmed till att medverka i studien om emotionellt arbete som görs av 

studenterna Sanna Lindegren och Mia Kårlycke. Jag har fått veta vad studiens syfte är. Jag 

har blivit informerad om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

min medverkan i studien utan att ange orsak, även efter intervjun men detta ska då ske innan 1 

maj 2019. Jag är medveten om och godkänner att intervjun spelas in. Jag vet vem jag ska 

vända mig till om jag har frågor eller funderingar. Namn och uppgifter som kan identifiera 

mig kommer inte att redovisas i det slutgiltiga arbetet utan kommer att behandlas och 

presenteras så min identitet inte röjs. Uppgifterna kommer att bevaras på ett sådant sätt att 

obehöriga ej kan ta del av dessa. Den information som lämnas kommer endast att användas 

till denna kandidatuppsats men jag är medveten om att slutversionen är offentlig. 

 

DATUM: 

 

 

 

NAMN intervjuperson: 

 

 

 

 

Underskrift intervjuperson: 
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Bilaga 7. ProQOL Skalan 

COMPASSION SATISFACTION AND COMPASSION FATIGUE  
(PROQOL) VERSION 5 (2009)  

When you [help] people you have direct contact with their lives. As you may have found, 
your compassion for those you [help] can affect you in positive and negative ways. Below are 
some questions about your experiences, both positive and negative, as a [helper]. Consider 
each of the following questions about you and your current work situation. Select the number 
that honestly reflects how frequently you experienced these things in the last 30 days.  

1= Never          2 = Rarley          3= Sometimes          4= Often          5 = Very often 

__  1. I am happy.   

__  2. I am preoccupied with more than one person I [help].   

__  3. I get satisfaction from being able to [help] people.   

__  4. I feel connected to others.   

__  5.  I jump or am startled by unexpected sounds.   

__  6.  I feel invigorated after working with those I [help].   

__  7.  I find it difficult to separate my personal life from my life as a [helper].   

__  8.  I am not as productive at work because I am losing sleep over traumatic experiences 
of a person I [help].   

__  9. I think that I might have been affected by the traumatic stress of those I [help].   

__ 10. I feel trapped by my job as a [helper].   

__ 11.  Because of my [helping], I have felt "on edge" about various things.   

__ 12.  I like my work as a [helper].   

__ 13.  I feel depressed because of the traumatic experiences of the people I [help].   

__ 14.  I feel as though I am experiencing the trauma of someone I have [helped].   

__ 15.  I have beliefs that sustain me. 

__ 16.  I am pleased with how I am able to keep up with [helping] techniques and protocols.  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__ 17.  I am the person I always wanted to be.   

__ 18. My work makes me feel satisfied.   

__ 19. I feel worn out because of my work as a [helper].   

__ 20. I have happy thoughts and feelings about those I [help] and how I could help them.   

__ 21. I feel overwhelmed because my case [work] load seems endless.   

__ 22. I believe I can make a difference through my work.   

__ 23. I avoid certain activities or situations because they remind me of frightening 
experiences of the people I [help].   

__ 24.  I am proud of what I can do to [help].   

__ 25. As a result of my [helping], I have intrusive, frightening thoughts.   

__ 26. I feel "bogged down" by the system.   

__ 27. I have thoughts that I am a "success" as a [helper].   

__ 28. I can't recall important parts of my work with trauma victims.   

__ 29. I am a very caring person.   

__ 30. I am happy that I chose to do this work.   

 


