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Abstract 
In this qualitative report, strategies among child welfare social workers 
have been studied. The purpose of the report was to increase knowledge 
and understanding for which strategies these social workers could use in 
coping with the thoughts and emotions that emerge in difficult situations. 
The subject was considered important as, being a child welfare social 
worker is considered one of the most demanding professions in social 
work. This motivated the interest of studying strategies in this group. Six 
interviews with six child welfare social workers in Stockholm County were 
performed. The results proved to be that the social workers uses both 
unconscious and conscious strategies. The theoretical premises were 
coping and defense mechanisms, through psychodynamic theory.  In the 
analyze of the result a combination of both unconscious and conscious 
strategies appeared to generate good possibilities for the social workers to 
cope with their own thoughts and feelings. One of the most important 
strategies appeared to be that, as a social worker, seek support in the close 
by surrounding. Functioning professional guidance and a present boss 
showed to be meaningful to cope with thoughts and feelings in difficult 
situations. 
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1. INLEDNING  

 

Jag lydde bara order och mitt land. 

Imperiet 

Att fatta beslut som förändrar människors liv är en del av många socialarbetares 
vardag. Vare sig dessa beslut ger positiva utgångar i det långa loppet, tänker vi att de 
kan vara svåra att ta i stunden. Att arbeta med barn och unga anses vara något av det 
svåraste inom socialt arbete. Detta då det sociala arbetet med barn och unga innebär 
flera aspekter för socialarbetaren att ta i beaktande. (Tham, 2008, s. 55) Dels finns 
juridiken som ger kommunen det yttersta ansvaret för familjers välbefinnande, vilket i 
praktiken vilar på socialarbetarens axlar. Utöver detta så finns det kommunala 
riktlinjer, barnets bästa och sårbara föräldrar som socialarbetaren måste ta hänsyn till. 
Detta tror vi kan skapa konflikter i socialarbetaren. 

I det sociala arbetet med barn och unga kan det uppstå situationer där lösningen inte 
alltid är självklar. Dock bör socialarbetaren ändå agera i någon riktning och ta beslut 
som vid tillfällen inte alltid kanske känns ultimata. Det finns även situationer när 
socialarbetaren i efterhand kan se hur en lösning inte lett till en positiv utgång, dessa 
situationer tror vi kan leda till ambivalenta tankar och känslor hos densamme. För att 
som socialarbetare vara välfungerande i sitt arbete ser vi det som essentiellt att kunna 
medvetandegöra och hantera de egna tankarna och känslorna som väcks i mötet med 
människor. En fråga vi ställer oss är, på vilket sätt socialarbetare väljer att hantera 
dessa, samt vilka försvar som kan uppstå i denne. 

Vi har även funderat kring vilka verktyg en socialarbetare är i behov av för att klara 
av sitt arbete. Förser organisationen kring socialarbetaren denne med verktyg eller 
ligger det på socialarbetarens eget ansvar att finna strategier att klara av den möjliga 
ångest som kan uppstå kring arbetet med barn och unga? 

Trunnerup (1999, s. 119) skriver att vi som socialarbetare för att upprätthålla vår 
professionella roll behöver vara medvetna om, hur vi i möten med klienter låter våra 
egna personliga filter påverka. Hon pekar på vikten av att vara medveten om våra 
egna svagheter och styrkor och menar att vi som verktyg i mötet med klienter bör ha 
en god kunskap om oss själva. Vi tror att det ligger mycket sanning i detta med 
självinsikt, att medvetandegöra socialarbetarens inre processer. Eller är det möjligtvis 
så att det för socialarbetaren bara är att lyda order där resonemanget är som i det 
inledande citatet? 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Denna studie syftar till att öka förståelsen och kunskapen för vilka strategier som 
socialarbetare inom barn- och ungdomsenheter kan använda sig av. Vi ämnar 
undersöka på vilka sätt de kan hantera de egna tankarna och känslorna som uppstår 
vid svåra situationer i deras arbete. Vi undersöker såväl medvetna som omedvetna 
strategier hos socialarbetare. 

De frågeställningar som kommer att undersökas är: 

• Hur beskriver ett urval av socialarbetare att de hanterar sina tankar och 
känslor i samband med svåra situationer? 

• Vilka omedvetna och medvetna strategier kan antas vara verksamma hos 
dessa socialarbetare? 

1.2 Disposition 

Under kapitel 2 beskriver vi vårt val av metod och tillvägagångssätt samt reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet. I samma kapitel presenterar vi även studiens 
avgränsningar. Det följande kapitlet tar upp en del av den tidigare forskningen på 
området. I kapitel 4 skriver vi om försvarsmekanismer i enlighet med psykodynamisk 
teori samt coping, vilka är de teoretiska verktyg vi i denna studie ämnar använda oss 
av. Därefter kommer kapitel 5 där vi både presenterar de resultat som framkommit 
under våra intervjuer samt vår analys av resultatet med hjälp av våra två teoretiska 
verktyg det vill säga försvarsmekanismer enligt psykodynamisk teori och coping. 
Avslutningsvis kommer vi i kapitel 6 ha en diskussion kring vårt resultat och vår 
analys som vi även kommer att jämföra med den tidigare forskningen. Där kommer vi 
även att diskutera vårt metodval samt hur arbetet med denna studie skulle kunna 
utvecklas vidare med förslag på framtida forskningsfrågor. Samtliga delar av denna 
uppsats har vi skrivit gemensamt. 

1.3 Begreppsförklaring 

Vid läsning av tidigare forskning har vi genomgående stött på begrepp som Child 
Protection, Child Protection Service och Child Protection Agency. Vi har diskuterat 
fram och tillbaka för att försöka komma till insikt i vad ett svenskt motsvarande 
begrepp kan tänkas vara. Då detta begrepp även kommer att vara vanligt 
förekommande i vår text vill vi klargöra hur vi har tänkt kring tydliggörandet av 
begreppet. Möjliga översättningar såsom barn- och ungdomsenhet, barnenhet, 
barnavård och barnomsorg har kommit upp. För att underlätta för oss själva valde vi 
begreppet barn- och ungdomsenhet då vi tror att denna svenska variant har i stort sett 
samma innebörd som det engelska Child Protection. 

Vi har stött på olika begrepp för emotionsfokuserad och problemfokuserad copingen i 
den tidigare forskningen. I den tidigare forskningen benämns dessa begrepp även som 
passiv och aktiv coping samt flykt- och kontrollcoping. Då vi förstått att innebörden 
av dessa begrepp är densamma som för emotionsfokuserad och problemfokuserad 
coping har vi för att förenkla läsningen valt att genomgående använda oss av de 
sistnämnda. 
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2. METOD  

Detta kapitel kommer att redogöra för vårt tillvägagångssätt vad gäller datainsamling 
och dataanalys. Vi kommer även att ta upp studiens reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet samt de olika former av triangulering som förekommer i studien. 
Här redovisas även studiens avgränsningar samt de etiska överväganden vi har gjort. 

2.1 Vetenskapsfilosofiska position 

Vi har använt oss av en fenomenologisk och hermeneutisk vetenskapsfilosofisk 
utgångspunkt. Den fenomenologiska ansatsen beskriver en upplevelse utan att försöka 
förklara eller analysera den. (Kvale, 1997, s. 55) I det inledande skedet av vår 
resultatredovisning vill vi genomföra just en beskrivning av vår empiri, därav valet av 
en fenomenologisk utgångspunkt. Då vi även strävar efter att nå respondenternas 
omedvetna strategier kommer vi att behöva tolka innehållet i det de säger. Detta 
motiverar valet av den hermeneutiska utgångspunkten som innebär att vi genom 
textens helhet kan finna delarnas mening som i sin tur förändrar vår syn helheten och 
så vidare. (a.a., s. 50) 

2.2 Litteratursökning 

I vår jakt på tidigare forskning har vi använt oss av databasen Social Services 
Abstracts. De sökord vi använt oss av är ”occupational stress”, coping, ”coping 
strateg*”, ”compassion fatigue”, ”social services”, ”child* care”, psychodynamic och 
cognitive. Vidare gjorde vi en bibliotekssökning i biblioteksdatabasen Substansen, där 
använde vi oss av sökorden: coping, socialtjänst, stress, LVU, strategier, 
professionell, yrkesroller, arbetsmiljö, socialarbetare och stresshantering. 

2.3 Undersökningsgrupp 

För att hitta lämpliga personer att intervjua till vår studie mejlade vi till ett flertal 
enhetschefer på barn- och ungdomsenheter i Stockholms län. Dessa vidarebefordrade 
mejlet till sina anställda.  I mejlet presenterade vi oss själva och syftet med vår studie.  
På detta sätt fick vi tag på fem intervjupersoner, en tillkom genom kontakt med 
skolkamrat även denna i Stockholms län. Samtliga deltagare är socionomer utom en 
som är beteendevetare. Detta har dock ingen betydelse för vår studie då samtliga är 
socialarbetare som arbetar med barn och unga. De befattningar som förekommer i 
gruppen är barn- eller ungdomsutredare samt familjebehandlare. 
Undersökningsgruppen består av tre män och tre kvinnor med olika åldrar, etnicitet 
och arbetsuppgifter. 

2.4 Datainsamlingen 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie genom att intervjua sex yrkesverksamma 
socialarbetare på barn och ungdomsenheter inom socialtjänsten. Vi har använt oss av 
halvstrukturerade intervjuer då detta lämnar utrymme för socialarbetarnas egna tankar 
och resonemang. (Kvale, 1997, s. 117) Utifrån dessa gör vi tolkningar som visar på 
deras medvetna och omedvetna strategier i sitt arbete och beslutsfattande kring barn 
och unga.  
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Innan intervjuernas genomförande arbetade vi tillsammans fram en intervjuguide (se 
bilaga 1) som förväntades ge svar på studiens forskningsfrågor. Intervjuguiden 
skickades ut till samtliga deltagare cirka en vecka innan intervjutillfället. Detta för att 
intervjudeltagarna skulle kunna hinna reflektera över frågorna. Samtliga intervjuer 
utfördes på intervjupersonernas arbetsplatser. I det inledande skedet av intervjuerna 
informerades intervjupersonerna om Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådets (1990) forskningsetiska principer. Vi deltog båda två vid samtliga 
intervjuer och turades om att leda intervjuerna medan den andre var behjälplig med att 
ibland ställa följdfrågor. Detta för att möjliggöra ytterligare fördjupning i intervjuerna. 
Bisittaren har eventuellt större möjlighet till reflektion då denne inte behöver 
koncentrera sig på intervjuguidens frågor. Vi tror även att detta kan ha bidragit till att 
öka kvaliteten i våra insamlade data och därmed ökar även validiteten. Varje intervju 
tog mellan 45 och 60 minuter och spelades in med hjälp av digital 
inspelningsutrustning. Därefter transkriberades intervjuerna för att sedan kunna 
skrivas in i resultatet och analyseras. Under transkriberingen fick varje deltagare ett 
fiktivt namn detta för att i möjligaste mån säkerställa anonymiteten. 

2.5 Dataanalysen 

Det analysverktyg vi har använt oss av är systematisk textkondensering på det sätt den 
beskrivs av Malterud (2009). Vi började med att ta ut fyra teman som kunde hjälpa 
oss att svara upp till syftet samt besvara våra två forskningsfrågor. Detta dels för att 
skapa en helhetsbild av materialet och dels för att göra ett första steg i organiseringen 
av materialet. (a.a., s. 100-101) De teman vi valde ut är svårigheter, känslor, 
strategier och verktyg.  

Därefter fokuserade vi i enlighet med Malterud på meningsbärande enheter i 
materialet som faller in under något av de teman vi valt ut.  Dessa enheter kodades för 
att lättare se vilka teman som hör ihop med vilka enheter, detta för att sortera ut det 
som var irrelevant för vår studie. (2009, s. 102) För att organisera vårt material 
ytterligare använde vi oss av Malteruds matris där den kodade empirin fördes in under 
tema och under intervjuperson. Detta så att vi enkelt skulle kunna se varifrån 
enheterna kom och vilken intervjuperson som sa vad under vilket tema. (a.a., s. 104) 

Nästa steg i dataanalysen handlar om kondensering av texten, att finna innebörden av 
våra enheter (2009, s. 106). Här fann vi olika subgrupper till våra ursprungsteman 
som exempelvis feedback, fritid och sömn. Genom detta anser vi att vi, i enlighet med 
Malterud skapat utrymme och möjlighet för flera olika tolkningar. (a.a., s. 107) 

Avslutningsvis ger vi en sammanfattning av våra meningsbärande enheter som ger en 
bild av vad respondenterna har berättat för oss. (Malterud, 2009, s. 108) De citat vi 
använder oss av redovisas i skriftspråk och har i vissa fall tagits mitt i en mening, 
dock presenterar vi de inte på ett sätt som kan leda till feltolkning av det 
intervjupersonerna säger. Ovanstående redovisas under resultat- och analysavsnittet 
och då med temana som rubriker. 

2.6 Avgränsningar 

Vi har valt att inte undersöka skillnader mellan kön, etnisk tillhörighet samt olika 
åldrar. Det kommer inte heller att läggas någon vikt vid deltagarnas utbildning eller 
befattning detta då samtliga är socialarbetare inom barn- och ungdomsenheter. Detta 
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dels då rapporten inte ska bli för omfattande och dels för att det är människans 
upplevelse vi vill se till. En annan avgränsning gäller valet av undersökningsgrupp då 
vi valt att begränsa oss till socialarbetare inom barn- och ungdomsenheter. Detta för 
att arbetet med barn och unga anses vara bland det svårare inom det sociala arbetet, 
därmed tror vi att socialarbetarens strategier är av större vikt inom denna yrkesgrupp. 

2.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet behandlar delvis de insamlade data som gjorts i undersökningen, om dessa 
data är tillräckligt rika på kvaliteter och därmed möjliggör en djupare förståelse av 
undersökningsområdet. För att detta ska uppfyllas krävs det att, i det här fallet, 
intervjuaren har tillräcklig kunskap inom ämnet. (Ruth, 1991, s. 284) Genom att läsa 
tidigare forskning och ha insikt i teorier förberedde vi oss inför intervjuerna och 
tycker att vi kunde ställa rätt frågor för att få fram de data som var relevanta för 
uppsatsen. En annan viktig punkt för att öka reliabiliteten är att tydliggöra 
datainsamlingen (a.a., s. 285). Då vi på ett ingående sätt beskrivit vår metod och 
klargjort varför vi gjort de avgränsningar vi har, anser vi att det är tydligt hur 
genomförandet gått till. Något som kan påverka reliabiliteten negativt i vår rapport är 
att det har förekommit följdfrågor i intervjuskedet som inte framförs i rapporten. Vi 
anser dock att om man är påläst i ämnet och har insikt i vad som undersöks så 
kommer man själv inse vad som bör vidareutvecklas i det intervjupersoner säger. 

Validiteten handlar i princip om vad som, för denna studie, är relevant i de data vi 
samlat in. Något som kan sänka validiteten i en undersökning är om intervjudeltagare 
på grund av vissa omständigheter inte vill ge ut information till forskaren. (Ruth, 
1991, s. 286) Då vi, för att undersöka våra forskningsfrågor, har gått in en hel del på 
intervjudeltagarens känslor i intervjusituationen kan det tänkas att intervjudeltagarna 
kan se detta som känsligt och inte vilja uttala sig kring dessa frågor. Under 
intervjutillfällenas gång har dock ingen av oss känt av något motstånd från 
intervjudeltagarna utan känner att samtliga har varit meddelsamma och utförliga i sina 
beskrivningar. Därmed kan vi uttolka en god validitet i våra data. 

Vad gäller generaliserbarhet kan vi utgå från den naturalistiska formen. Denna typ av 
generalisering utgår från tyst kunskap om hur det faktiskt ser ut för våra 
intervjupersoner. Detta är något som kan leda till olika förväntningar om hur det kan 
se ut även för andra, i vårt fall socialarbetare, snarare än förutsägelser. (Kvale, 1997, 
s. 210) 

2.8 Triangulering 

Triangulering används för att öka trovärdighet och säkerhet i rapportens 
datainsamling och analys. Vi har använt oss av teoritriangulering, 
undersökartriangulering samt triangulering av vetenskapsfilosofiska positioner. 
Teoritriangulering innebär helt enkelt användandet av olika perspektiv vid 
dataanalysen. (Larsson, 2005, s. 109) Detta kan ge förutsättningar till att få en mer 
mångsidig bild av analysen (a.a., s. 112). Visserligen går våra två valda teorier, 
coping och försvarsmekanismer enligt psykodynamisk teori in i varandra rätt mycket 
men de innehåller även skillnader. Vi anser att detta har hjälpt oss att få fram en mer 
mångsidig analys än vad vi hade fått om vi endast hade använt oss av en teori. 
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Undersökartriangulering innebär att fler än en forskare är med vid datainsamling och 
analys vilket kan leda till ökad säkerhet i den redovisade resultatbilden, detta då flera 
forskare möjliggör olika tolkningar. (Larsson, 2005, s. 112) Under vårt arbete med 
denna studie har vi till stor del av tiden suttit tillsammans och diskuterat vilket gett 
tillfälle till flera tolkningar och flera perspektiv på studiens delar samt studien som 
helhet. 

Vi har även använt oss av triangulering av vetenskapsfilosofiska positioner, vilket 
innebär att vi har kombinerat flera vetenskapsfilosofiska positioner, i vårt fall två, 
nämligen fenomenologi och hermeneutik (Larsson, 2005, s. 109) Användandet av 
dess två vetenskapsfilosofiska positioner anser vi har gett oss en djupare förståelse av 
resultatet. Enbart en beskrivning av hur intervjupersonerna uppfattar vårt 
undersökningsområde hade inte kunnat ge en lika djup kunskap som denna 
kombination av beskrivning och tolkning har gett oss. 

2.9 Etiska överväganden 

Då vi i vår datainsamling fokuserade mycket på socialarbetarens egna tankar och 
känslor kan det tänkas att det valda ämnet kunde upplevas som känsligt och 
utlämnande för vissa deltagare. Vi anser dock att vi lyckats kringgå detta då vi dels 
var tydliga med vårt syfte från första kontakten och dels då intervjudeltagarna fått ta 
del av intervjuguiden i god tid innan intervjutillfället. I och med detta har vi gett 
deltagarna tid att reflektera över sina svar och därmed hinna känna efter om studien 
kunnat vara för utlämnande för dem. 

Vi som undersökare kan självklart också finna vissa frågor känsliga att ställa. Då vi 
varit två vid intervjutillfällena så tror vi att vi har hjälpt varandra att våga fråga det 
som kan uppfattas som känsligt. Vi tror även att som intervjuare måste vi ha respekt 
för vad intervjupersonen vill lämna ut och inte gå vidare med frågor som 
intervjupersonen kan uppleva som kränkande. 

I vår roll som intervjuare är det av vikt att upprätthålla en professionell distans till 
undersökningspersonen. Risken finns att vi annars utan att tolka eller reflektera tar 
intervjudeltagarens perspektiv. (Kvale, 1997, s.112) Genom att vi har varit två 
stycken undersökare vid varje intervju tror vi att vi har lyckats undvika att helt ta 
intervjupersonens perspektiv. Detta genom att vi vid varje intervjutillfälle har kunnat 
ta hjälp av varandra med frågor och efteråt alltid reflekterat tillsammans över vad som 
framkommit. 

En negativ aspekt med att vara två intervjuare vid varje tillfälle är att intervjupersonen 
riskerar att känna sig mer granskad och kanske mer utlämnad. Dock kändes dessa 
socialarbetare trygga i intervjusituationerna därför tror vi att det i detta fall inte 
påverkat intervjusituationerna negativt. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Under detta avsnitt kommer vi att ge en kortare bakgrund till vårt val av tidigare 
forskning. Vi kommer även att presentera ett urval av de studier vi har funnit samt ge 
en kort sammanfattning av den tidigare forskningen för det som är centralt för vår 
studie. 

3.1 Bakgrund och skillnader 

Vid vår sökning av tidigare forskning upptäckte vi att utbudet av forskning kring 
strategier hos socialarbetare inte var så omfattande. Däremot finns många studier som 
påtalar svårigheter i det sociala arbetet med barn. Vi anser att dessa studier är av vikt 
för denna studie då de belyser en del av det problem vi vill undersöka. I mötet med 
dessa svårigheter föds nämligen möjliga strategier hos socialarbetaren. För att komma 
åt strategierna behöver vi vara medvetna om det svåra med socialt arbete och därav är 
även sådan forskning relevant. 

Tham (2008, s. 22) påpekar att det framkommer skillnader i det sociala arbetet med 
barn och unga både till innehåll och till organisering mellan det internationella och det 
svenska arbetet enligt forskningen. En skillnad är att i länder som England, USA och 
Australien så är arbetet mer fokuserat på skydd medan barnavårdsarbetet i Sverige är 
mer fokuserat kring stöd. Tham skriver att detta medför att de anmälningar som 
kommer till våra svenska barnavårdsutredare oftast är av mindre allvarlig karaktär än i 
ovan nämnda länder. (a.a., s. 22) 

I och med att socialt arbete med barn och ungdomar innebär en fortlöpande kontakt 
med samma klientgrupp skiljer sig detta arbete från andra hjälpgivande yrken. 
Socialarbetare inom barn och ungdomssektorer visar på en mer löst strukturerad 
arbetsmiljö än andra praktiker inom socialt arbete och känner att de har stor 
självständighet när det gäller beslutstagande i arbetet. Samtidigt känner de sig 
begränsade av organisationens bestämda regler och procedurer. (Savicki, 2002, s. 19) 

3.2 Arbetsmiljö och svårigheter 

Enligt Tham (2008) är det vanligt förekommande att nyutexaminerade socionomer 
arbetar med utredningar av barn och unga som misstänks fara illa. Dessa arbetar 
dessutom oftast i de mest utsatta områdena i Stockholms län. Trots att denna grupp av 
socialarbetare, de med mindre än 2 års yrkeserfarenhet, upplevde mest stöd och lägre 
krav på sig från arbetsgivaren så skattade de i regel sin hälsa sämst av hela 
undersökningsgruppen. (a.a., s.69) Tham påvisar även att arbetet inom social 
barnavård är mer krävande än inom andra människovårdande yrken (a.a., s. 55) 

Tham (2008, s.45) har i sin avhandling ställt frågor gällande arbetssituationen till 309 
socialsekreterare i Stockholm län, som arbetar med utredningar gällande utsatta barn. 
Många av socialsekreterare påtalade sömnproblem och press, vidare uppdagades även 
indicier på psykisk ohälsa (a.a. s. 74) Detta är något som kan bekräftas av Littlechild 
(2005) som säger att det ansvar som åläggs en socialarbetare kan orsaka en väldig 
stress hos densamme. Detta dels för att socialarbetaren måste tänka på barnets 
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säkerhet, men även för att denne måste ha sin egen säkerhet i åtanke då han eller hon 
också handskas med barnets ofta mycket sårbara och ibland även defensiva och 
hotfulla föräldrar. (a.a., s. 72) Tham påtalar också den balansgång som socialarbetarna 
måste ta hänsyn till när de dels ska se till barnens bästa och dels försöka ha en god 
kontakt med föräldrarna. (2008, s. 16) 

3.3 Yrkestillfredsställelse 

Tham (2008, s. 50) visar på att trots att 54 procent av de tillfrågade socialarbetarna 
hade haft sitt jobb i mindre än två år var 48 procent redan på väg att söka nytt arbete. 
Låg yrkestillfredsställelse tas även upp av Winefield och Barlow (1995) som säger att 
denna kan kopplas ihop med en saknad av specialutbildning, men att 
yrkestillfredsställelsen kan öka genom tillsyn av överordnad samt genom daglig 
interpersonell interaktion med arbetskollegor (a.a., s. 903-904). 

Winefield och Barlow (1995) har genomfört en kvantitativ studie som bland annat 
undersöker yrkestillfredställelsen hos 21 yrkesverksamma socialarbetare på ett och 
samma barn- och ungdomskontor (a.a., s. 897). De anser att fortlöpande och interna 
utvärderingar av verksamheten är fördelaktigt. Detta för att kunna guida 
beslutsfattandet och för att kunna öka förståelsen för den process och de utfall som 
kommer av utdelningen av de tjänster som ges. (a.a., s. 904) Littlechild (2005) har i en 
internationell kvalitativ studie, som fokuserar på att undersöka effekterna av våld mot 
socialarbetare som arbetar med barn, kommit fram till att det är av vikt för 
organisationen att göra en löpande riskbedömning och riskhantering även av sådant 
som verbal misshandel. Detta då vissa socialarbetare, i det här fallet i England, har en 
rätt hög tröskel för vad de anmäler. (a.a., s. 66) 

Tham (2008, s. 39) nämner effort/reward modellen av Siegrist (1996). Den påtalar 
vikten av balans mellan krav och belöning. Med krav avses både utifrån kommande, 
exempelvis plikter, såsom de inifrån kommande kraven, exempelvis kontrollbehov 
och coping. Dessa bör för det egna välbefinnandet skull stå i balans med de 
belöningar arbetet genererar det vill säga lön, självkänsla och statuskontroll. Om 
kraven är mycket högre än genererandet av belöningar upplevs arbetssituationen 
väldigt påfrestande och blir i sin tur stresskapande (Siegrist, 1996, s.27f). 

3.4 Strategier 

En studie av Anderson undersöker problemfokuserade och emotionsfokuserade 
copingstrategier hos socialarbetare som arbetar inom barn- och ungdomsenheter. 
Studien ser till vilka strategier som kan kopplas samman med emotionell utmattning, 
depersonalisation och en känsla av minskad förmåga att prestera (2000, s. 839). Även 
Savicki (2002) har undersökt vilka olika typer av coping hos socialarbetare inom 
barn- och ungdomssektorer som kan kopplas ihop med de olika tecknen på 
utbrändhet. Hans forskning visar att stöd från såväl kollegor som chefer är viktigt för 
att minska risken för utbrändhet. (a.a., s. 99) 

Anderson (2000, s. 842) går mer specifikt in på vilka strategier som finns under 
emotionsfokuserad och problemfokuserad coping och som socialarbetare kan använda 
sig av vid hanterandet av stressiga situationer. Problemlösning syftar till att förändra 
situationen som orsakar stress. Kognitiv omstrukturering innebär att förändra 
innebörden av den stressiga situationen. Även att söka socialt stöd från omgivningen, 
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som familj och kollegor och att helt enkelt uttrycka känslor ses som strategier. 
Problemundvikande innebär ett slags förnekande av problem och ett undvikande 
beteende även vad gäller att tänka på den stressiga situationen. Önsketänkande är en 
strategi som helt enkelt handlar om att hoppas och önska att den stressiga situationen 
var bättre. Socialt tillbakadragande handlar om att dra sig tillbaka från sina kollegor, 
sin familj och sina vänner. Den sista strategin som nämns är självkritik, att klandra 
och kritisera sig själv för den stressiga situationen. 

Enligt Anderson (2000, s. 845) löper socialarbetare som förlitar sig på 
problemfokuserad coping mindre risk att utveckla depersonalisation och har en högre 
självkänsla vad gäller den egna förmågan att prestera. I likhet pekar Savicki på att 
problemfokuserad coping hänger ihop med en högre självkänsla gällande 
prestationsförmåga (2002, s. 85). Dock ligger dessa socialarbetare, enligt Anderson 
(2000, s. 845), fortfarande i riskzonen för att känna emotionell utmattning. 
Socialarbetare som använder sig av emotionsfokuserade copingstrategier löper högre 
risk att känna av depersonalisation samt emotionell utmattning och har en mindre 
självuppskattad förmåga att prestera. (a.a., s. 845) Även Savicki (2002, s. 84) 
bedömer att emotionsfokuserad coping kan leda till högre risk att känna 
depersonalisation. 

Anderson menar att det är vanligare att socialarbetare som arbetar inom barn- och 
ungdomssektorn använder sig av problemfokuserad coping för att det anses vara mer 
lämpligt i yrket. Dock säger Anderson att socialarbetare inom denna sektor arbetar i 
en mycket känslomässigt laddad miljö. Därför anser Anderson att det även är viktigt 
att socialarbetarna använder sig av emotionsfokuserad coping. Detta för att undvika 
och behandla emotionell utmattning. (2000, s. 845)  

Savicki säger att både emotionsfokuserad och problemfokuserad coping kan fungera i 
positiv bemärkelse för socialarbetare. Emotionsfokuserad coping kan exempelvis 
hjälpa till att skapa tillfällig frist från stress och därmed hjälpa till att bygga en bra 
grund för användande av problemfokuserad coping. Men Savicki ser problem med ett 
långtgående användande av emotionsfokuserad coping istället för problemfokuserad 
coping då han anser att den tidigare innebär en större risk för utbrändhet. (2002, s. 88) 

3.5 Sammanfattning 

Vi kan se att den tidigare forskningen visar på att det sociala arbetet med barn och 
unga kan innebära hög arbetsbelastning och orsaka stress samt att det anses vara mer 
krävande än andra människovårdande yrken. 

Arbetstillfredsställelsen kan öka i och med goda relationer till kollegor samt i att ha en 
stödjande chef. Dessa aspekter är även viktiga för att minska risken för utbrändhet. 
Utvärderingar av det sociala arbetet är även det viktigt, detta för att förstå den process 
och de utfall som kommer utav arbetet. 

Olika former av coping kan skydda socialarbetare mot olika tecken på utbrändhet. Det 
kan även hjälpa till att hantera olika stressiga situationer. Enligt tidigare forskning är 
det vanligare att socialarbetare använder sig av problemfokuserad coping än av 
emotionsfokuserad coping, detta då det anses mer lämpligt. Men det är även av vikt 
att använda sig av emotionsfokuserad coping i det sociala arbetet med barn och unga. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Under detta avsnitt presenteras de teorier vi har valt att utgå ifrån i vår dataanalys. Vi 
kommer att använda oss av försvarsmekanismer ur ett psykodynamiskt perspektiv 
samt coping. Detta då den psykodynamiska teorin förhåller sig mer till omedvetna 
strategier i form av försvarsmekanismer. När det gäller coping kommer vi ha en mer 
processinriktad syn, vilket innebär att fokus kommer att ligga på människans mer 
medvetna strategier. 

4.1 Försvarsmekanismer enligt psykodynamisk teori 

Då denna studie dels intresserar sig för socialarbetarens omedvetna strategier i dennes 
arbete med barn och unga finns det en relevans i att använda psykodynamisk teori. I 
den psykodynamiska teorin nämns bland annat försvar och försvarsmekanismer. 

Bakom utvecklingen av teorin om försvarsmekanismerna står Anna Freud. Freud 
menar att försvar är ett samlingsnamn för de försvarsmetoder jaget begagnar sig av 
för att skydda sig från inre konflikter. (1994, s. 42) Detta sammanfaller med vår tanke 
om försvar och vi låter detta vara den definition av försvar som vi i denna studie 
ämnar använda. 

Det psykodynamiska perspektivet utgår från detet, jaget och överjaget. Detet, jaget 
och överjaget är i ständig interaktion med varandra. När dessa tre instanser kommer i 
konflikt med varandra, detta då de kan ha olika mål och motiv, så skapar det ångest i 
människan. (Lundh & Smedler, 2005, s. 260) Denna ångest leder i sin tur till att jaget 
skapar olika försvarsmekanismer. Försvarsmekanismerna är omedvetna och blir 
synliga för oss endast när överjaget, detet och jaget kommer i konflikt med varandra. 
(Freud, 1994, s. 14f) 

Olika psykiska försvar är nödvändiga för en människas välbefinnande, utan sådana 
skulle hon ha svårt att fungera normalt och leva ett vardagligt liv. Känslor av ångest 
skulle skölja över henne och det skulle vara svårt för henne att utföra uppgifter som 
exempelvis etiska överväganden och ställningstaganden.  Med tillgång till flertalet 
försvarsmekanismer är det möjligt för en människa att kunna fungera mer flexibelt 
och inte ha lika stereotypa värderingar angående omvärlden som om hon endast hade 
haft tillgång till fåtalet försvarsmekanismer. (Holm, 1995, s. 122) 

Det finns även nackdelar med försvarsmekanismer. När en människa utsätts för 
situationer med ångestväckande inslag kan hon, för att klara av de krav som ställts på 
henne, utveckla psykiska försvar som är så rigida att de inte bara hindrar henne från 
att överväldigas av känslor utan även leder till att hennes perspektiv på omvärlden blir 
väldigt smalt och bara fokuserar på icke-emotionella faktorer. (Holm, 1995, s. 122)  

Det finns ett flertal olika försvarsmekanismer människan kan använda sig av och en 
del försvarsmekanismer anses mer hälsosamma och funktionella än andra beroende på 
hur och i vilka sammanhang de används. (Hutchison, 2008,s.164) Det essentiella är 
dock att dessa försvarsmekanismer bör synliggöras för att människan ska kunna 
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bearbeta dem och därmed kunna utveckla mindre funktionella försvarsmekanismer till 
ett mer funktionellt beteende. (Hutchison, 2008, s. 134) 

I denna studie kommer vi att redovisa ett fåtal av de försvarsmekanismer som finns. 
De försvarsmekanismer som nämns i denna studie är bortträngning, förnekande, 
förskjutning och intellektualisering. Bortträngning innebär att människan undanhåller 
oönskade känslor och tankar från sitt medvetande (Hutchison, 2008, s. 165). Om detta 
sker medvetet kallas det istället undertryckande (Havnesköld & Mothander, 2002, 
s.365). 

Förnekande påminner om bortträngning men handlar mer om yttre faktorer (Freud, 
1994, s.93). Det innebär att smärtsamma yttre realiteter eller känslomässiga 
upplevelser hindras från att komma till människans medvetande (Havnesköld & 
Mothander, 2002, s.365). Förskjutning innebär att människan erkänner känslan den 
har inför en person eller situation men ersätter personen eller situationen med 
någon/något annat. Detta då ett annat mål för känslan kan kännas tryggare. 
Intellektualisering innebär att människan för att slippa känna oönskade känslor istället 
intellektualiserar dessa genom att hellre prata om dem än att känna dem. (Hutchison, 
2008, s. 165) 

4.2 Coping 

Våra försök att med tankar, känslor och handling försöka bemästra tyngden av stress 
kallas för coping. (Hutchison, 2008, s. 162) Det finns olika syner på coping, att se den 
som ett slags personlighetsdrag, med andra ord karaktärsorienterad, eller att se den 
som ett övergående stadie som förändras över tiden i och med att kontexten ändras. 
Att se coping som ett personlighetsdrag innebär att se de strategier som används som 
omedvetna. Att däremot se coping som ett stadie innebär att se strategierna vi 
använder oss av som beroende på vilken situation vi befinner oss i. Sammanhanget 
har en betydelse för våra uppfattade och faktiska förmågor att applicera effektiva 
copingmekanismer. En viss strategi kan vara mer funktionell i vissa situationer än i 
andra. (a.a., s. 164) 

Vi kommer att använda oss av Lazarus definition av coping. Denna form av coping är 
kognitiv och mer processorienterad än karaktärsorienterad: ”Konstant föränderliga 
kognitiva och beteendemässiga försök att hantera specifika externa och/eller interna 
krav som uppskattas vara påfrestande eller överskrider en persons resurser” (fritt 
översatt, Lazarus, 1984, s. 141). Den här definitionen utesluter automatiserat beteende 
och tankar som inte kräver någon ansträngning (a.a., s. 142). Med andra ord kan vi 
säga att den på sätt och vis syftar till medvetet reflekterande. 

Coping som en process innebär att en människa vid olika tillfällen måste fokusera på 
olika typer av coping, exempelvis fokus på defensiva strategier vid ett tillfälle och 
problemlösande strategier vid andra tillfällen. (Lazarus, 1984, s. 142) 

Det finns två huvudfunktioner inom coping, nämligen emotionsfokuserad coping och 
problemfokuserad coping. Den förstnämnda syftar till att reglera de känslor som kan 
uppkomma i samband med ett problem eller en stressig situation. Den andra syftar till 
att hantera eller förändra själva problemet som orsakat den stressiga situationen. 
(Lazarus, 1984, s. 150)  
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Inom emotionsfokuserad coping finner vi flera olika strategier såsom undvikande, 
distansering, positiva jämförelser samt att tvinga ut positivt värde ur negativa 
händelser. Vissa former av emotionsfokuserad coping kan leda till en slags förändring 
i hur ett möte tolkas, detta utan att situationen i sig ändras. Lazarus benämner dessa 
strategier som en form av omvärdering. (1984, s. 150) Omvärdering med hjälp av 
vissa emotionsfokuserade strategier, exempelvis positiva jämförelser och att 
frammana positiva värden ur negativa händelser, ska dock inte förväxlas med ett slags 
förvridande av verkligheten. Istället kan omvärdering helt enkelt innebära en korrekt 
tolkning av en situation. Lazarus hävdar dock att, för att copingstrategier som innebär 
omvärdering ska vara effektiva, bör de ske med medvetenhet. I annat fall riskerar 
användaren att lura sig själv. (a.a., s. 151) 

Problemfokuserad coping syftar till att definiera problem och generera alternativa 
lösningar. Inom problemfokuserad coping finns det två huvudgrupper av 
problemorienterade strategier varav den ena fokuserar på omgivningen och den andra 
på den egna personen (Kahn et al., i Lazarus, 1984, s. 152). 

De strategier som fokuserar på omgivningen handlar bland annat om att förändra 
omgivningens resurser, procedurer, hinder och press. De inåtriktade strategierna 
innebär förändringar i motivation eller kognition såsom att förändra nivån på 
aspiration/strävan, att förändra det egna engagemanget, att hitta alternativa 
kanaliseringar av belöning, att utveckla nya beteendemässiga mått (standarder) eller 
att skaffa sig ny kunskap och lära sig nya procedurer. (a.a., s. 152) Lazarus kallar de 
strategier som är riktade inåt mot den egna personen för problemfokuserade kognitiva 
omvärderingar (1984, s. 153). 

När en stressig situation ses som oföränderlig är det vanligast att vi använder oss av 
emotionsfokuserad coping, men när vi ser att en situation går att förändra genom 
handling är det vanligare att använda sig av problemfokuserad coping. (Hutchison, 
2008, s. 167;166) Detta bekräftas av Lazarus som säger att när du inte kan göra något 
åt en händelse utan bara kan acceptera den är det vanligt med emotionsfokuserad 
coping, men när personen i fråga känner att han eller hon har möjligt att agera för 
förändring så är problemfokuserad coping det vanligare användningsområdet. (1984, 
s. 44) 

4.3 Sammanfattning 

Att använda sig av olika försvarsmekanismer kan både vara positivt och negativt. 
Detta beror på i vilka situationer användandet sker och hur användandet ser ut. Det 
kan vara av vikt att använda sig av försvar för att undvika att totalt brisera i känslor 
men vissa försvar kan bli så rigida att de minskar människans perspektiv på 
omvärlden. (Holm, 1995, s. 122) 

Coping är indelat i två huvudkategorier, emotionsfokuserad coping samt 
problemfokuserad coping. Omvärdering är ett begrepp som nämns i båda dessa 
kategorier. Det är av vikt att omvärdering sker medvetet detta då en omedveten 
användning riskerar att människan förvrider verkligheten och skapar en bild som inte 
är sann. (Lazarus, 1984, s. 150f) 
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Ibland kan det vara svårt att särskilja försvarsmekanismer och copingstrategier. 
Visserligen ses försvarsmekanismer ofta som omedvetna medan copingstrategier 
antas vara medvetna i de flesta fall. Dock är detta inte genomgående, vilket ibland kan 
göra det svårt att sätta en tydlig gräns mellan de båda. Vi menar inte att det är 
omöjligt att se vad som är vad utan snarare att de båda perspektiven ibland går in i 
varandra. 

Att inte kunna sätta upp en tydlig gräns mellan försvarsmekanismer och 
copingstrategier behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Vi anser snarare att när de 
möts bekräftar de varandra och när de går isär ger de möjlighet till ett större 
tolkningsutrymme. De båda perspektiven är två delar som när de används tillsammans 
skapar en större bild av människans strategier än vad de hade gjort var för sig. Här ser 
vi en möjlighet till hermeneutisk tolkning då denna innebär att för att kunna se 
helheten så bör en förståelse av delarnas mening äga rum (Kvale, 1997, s. 50).  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Under detta avsnitt kommer resultatet redovisas utifrån våra valda teman. Resultaten 
kommer även att sammanfattas och analyseras under varje tema. Analysen kommer 
att ske utefter våra valda teorier, försvarsmekanismer enligt psykodynamisk teori och 
coping. Vi kommer även att koppla analysen till tidigare forskningen vi har funnit 
inom området. Detta kapitel avslutas med en sammanfattande analys. 

Våra intervjudeltagare är samtliga socialarbetare inom barn- och ungdomsenheter i 
Stockholmsområdet. I resultatredovisningen kommer de att redovisas som Alva, Bob, 
Cedric, Disa, Filip och Evy. 

5.1 Svårigheter 

Vi sticker ju in huvudet i en väldig massa tragiskt faktiskt. Det gör vi. Och 
det, det är ju svårt 

Disa berättar att det kan vara svårt att se när familjer inte har det bra, att se 
konsekvenser av tragiska eller dramatiska händelser i familjers liv. Det kan även vara 
svårt när det händer dramatiska saker som får socialarbetaren att rannsaka sig själv då 
densamme ifrågasätter sitt arbete det vill säga om socialarbetaren tror sig ha kunnat 
göra annorlunda, eller bättre än det som faktiskt blev. Disa tycker att det kan vara 
svårt att se sina kollegor ifrågasätta sitt arbete på det viset. Filip tycker att tankar kring 
om man hade kunnat göra annorlunda eller bättre kan vara svårt: 

jag hade mandaten att kanske göra mer men 

Evy tycker att det svåra i arbetet med barn och unga kan vara när socialarbetaren 
måste avsluta ett ärende som står i gränslandet mellan ett omhändertagande och att 
förlita sig på föräldrastyrkan. Vidare berättar Evy att även om det rent lagmässigt 
skulle gå igenom med ett LVU så är det inte säkert att det är det bästa för barnet vilket 
gör att socialarbetaren ibland avslutar ärendet och förlitar sig på föräldrastyrkan och 
inväntar eventuella nya anmälningar från till exempel skola eller BUP. 

Arbetet med barn och unga kan ibland upplevas stressigt och jobbigt. Evy berättar om 
en ungdom som utsatte både sig själv och sin omgivning för svårigheter/utagerande 
vilket hon tyckte var särskilt påfrestande. Idag tycker Evy dock att arbetet med barn 
och unga inte är så svårt vilket hon tror kan bero på erfarenhet 

fast jag tycker inte ens att det är svårt längre, så avtrubbad eller vad man 
ska säga har jag blivit, erfaren är ett bättre ord 

Cedric tycker inte heller att arbetet med unga är svårt, han tycker att det svåra ligger i 
det administrativa, inte i mötet med ungdomarna. Vidare menar Cedric att varje 
människa och situation är unik. Både Alva och Cedric tycker att arbetet är roligt och 
att de lär sig nya saker hela tiden. 
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De skillnader som Evy ser i arbetet med barn och unga är att ungdomsarbetet kan var 
mer akutstyrt än barnärenden samt att föräldrarna kan vara mer involverade när det 
gäller barn. Detta bland annat för att ungdomen kan göra sin röst hörd på ett annat sätt 
än vad ett barn kan. Disa anser att det är svårare att arbeta med barn, det tror även 
Alva och Cedric, de menar precis som Disa och Evy att ungdomar har talet, det 
kognitiva och mognaden som barn saknar. Detta försvårar arbetet med barn tror 
Cedric. Disa menar att barn är mer utlämnad till vuxenvärlden. Även om Cedric inte 
upplever arbetet som svårt så menar han att det kan vara frustrerande då ungdomar 
ibland gör som de vill eller att de inte kommer till avtalade möten. Alva uttrycker det 
så här: 

jag tycker nog mer synd om ungarna för man förstår varför de agerar som 
de gör och ja, det finns ingenting som heter eget ansvar (...) det är helt 

borttaget när du jobbar med ungdomar, så det är nog det jag tycker är svårt 

Bob menar att det svåra kan vara när föräldrarna saknar insikt i att det är ett 
familjeproblem de har.  Föräldrarna har ibland en förmåga att bara se till symptomet 
vilket ofta är barnet. Bob menar att ofta så är det föräldrarna som sitter på 
grundproblematiken och att så länge de saknar den insikten kan det vara svårt att 
arbeta med familjen. Även Filip tycker att det som är svårt är när de önskningar man 
har för ungdomen inte kan infrias på grund av omgivningen eller annars på grund av 
beteendemässiga svårigheter hos ungdomen. En annan svårighet kan vara att våga lita 
på att ungdomen är ärlig i det den berättar om.  

Andra svårigheter som Alva tar upp är arbetsbelastningen och att till skillnad från 
exempelvis försörjningsstöd inte få ta några egna beslut. Alva syftar på mindre beslut 
som hon kan uppleva lite störande att inte kunna ta själv utan måste invänta chefen för 
att kunna bevilja.  

Alla intervjupersoner arbetar mestadels i par, Alva har dock erfarenhet av att arbeta 
själv vilket hon upplevde som hemskt och jättesvårt. Hon menar att om 
organisationen och strukturen i arbetet är dålig så kan det påverka till större 
personalomsättning 

man har lite nybyggaranda i ett halvår sen ”nu jävlar skiter jag i det här” 
och så säger folk upp sig 

De svårigheter som kan uppstå i arbetet med barn och unga tror både Cedric och Evy 
är lättare att hantera när man som socialarbetare fått lite yrkes- och livserfarenhet. 
Alva berättar att som nyanställd förstod hon att hon hade mycket att göra men förstod 
inte vad som skulle göras detta samtidigt som chefen inte var så tillgänglig vilket Alva 
upplevde som tufft. Bob nämner även att ibland kan man som socialarbetare hamna i 
en lojalitetskonflikt mellan chef och klient. Detta då chefen måste hålla budgeten, 
eller vill avsluta ett ärende för att ta in nya samtidigt som socialarbetaren kan tycka att 
klienten har behov av fortsatt insats. 

Några av intervjupersonerna påpekar hur media och andra utanför socialtjänsten kan 
uppfatta socialarbetarna som att de gör fel eller inget alls i sitt arbete med familjer. 
Disa uttrycker det på följande sätt: 
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vi kan verkligen liksom...framställas som så här, helt jävla lomhörda, alltså 
människor som liksom inte fattar någonting 

Intervjupersonerna har dock förståelse för att deras arbete lätt kan missuppfattas men 
att det beror på att de utanför inte har alla delarna av ett ärende. 

5.1.1 Sammanfattning 

Samtliga intervjudeltagare nämner olika svårigheter med sitt arbete, även om två av 
deltagarna inte tycker att arbetet med barn och unga är svårt så nämner de ändå 
liksom de övriga intervjudeltagarna att det ibland kan vara stressigt och påfrestande. 
Cedric och Alva nämner att det är administrativa ibland kan vara svårt. Alva menar att 
det kan vara svårt att göra bra utredningar när arbetsbelastningen är för stor. Bob 
påtalar att det kan uppstå lojalitetskonflikter inom en när chefen vill avsluta ett ärende 
och socialarbetaren vill ge fortsatta insatser i samma ärende, vilket kan vara svårt. 

Disa tycker att det är svårt att se familjer som inte har det bra och hur tragiska 
händelser ger konsekvenser i familjernas liv. Detta kan leda till självrannsakan i 
socialarbetaren, där denne ifrågasätter sitt eget agerande i ett ärende. Dessa tankar 
tycker Filip är svåra och Disa tycker att det är svårt att se sina medarbetare hamna i 
sådana situationer. 

Evy tycker att ärenden är svåra att lämna i de fall då man måste avsluta och lita till 
föräldrarnas förmåga. Filip tycker att det ibland kan vara svårt att lita till att den unge 
är ärlig. 

Bob tycker att föräldrarnas avsaknad av insikt i problematiken kan vara svår att 
hantera. Detta kan medföra att socialarbetaren måste sänka sina förväntningar på 
familjen och att arbetet blir svårt. Vilket även Filip kan tycka men nämner även att det 
kan bero på beteendemässiga svårigheter hos ungdomen. 

Barn och unga saknar eget ansvar och är väldigt utlämnade till vuxenvärlden vilket 
Alva och Disa tycker kan kännas svårt. Några av intervjupersonerna tror att arbetet 
med barn är svårare än arbetet med unga eftersom de unga kan föra sin egen talan på 
ett helt annat sätt. 

En del av deltagarna tror att svårigheterna som kan uppstå i arbetet med barn och 
unga är lättare att hantera ju längre livs- och yrkeserfarenhet socialarbetaren har.  

5.1.2 Analys 

Vårt resultat visar på olika typer av svårigheter något som kan kräva olika typer av 
coping- eller försvarsstrategier. Svårigheterna befinner sig både på struktur- och 
individnivå. De strukturella svårigheterna kan innebära otydlighet i organisationen 
och individuella svårigheter kan innebära de känslor som uppkommer i svåra möten 
med barn och unga och deras familjer. 

Lojalitetskonflikt är en svårighet som nämns. I den tidigare forskningen tar Savicki 
(2002, s. 19) upp en motsägelse inom socialt arbete med barn och unga. Att samtidigt 
som arbetsplatsen är löst strukturerad och har hög självständighet kan socialarbetare 
känna sig begränsade av organisationens bestämda regler och procedurer. 
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Självständigheten i arbetet tror vi kan leda till att socialarbetaren har en närmare 
kontakt med familjen än exempelvis chefen. I detta ser vi lojalitetskonflikten, att på 
chefens inrådan avsluta ett ärende men samtidigt en önskan att få fortsätta ärendet för 
familjens skull. Som socialarbetare i enskilda ärenden förstår du chefen ur exempelvis 
en ekonomisk utgångspunkt. Samtidigt som socialarbetaren kan se ett visst behov av 
fortsatt kontakt med familjen. 

Enligt våra intervjudeltagare kan svårigheter i arbetet hanteras lättare ju mer arbets- 
och livserfarenhet socialarbetaren besitter. Detta bekräftas av Tham (2008, s. 69) som 
visar på att relativt oerfarna socialarbetare mår sämre än erfarna, trots att dessa anser 
att de erhåller mycket stöd från arbetsgivaren. Detta kan även tolkas som att de är i 
avsaknad av funktionella strategier och att arbetet överstiger deras resurser. 

När det gäller föräldrars oförmåga att komma till insikt om sin egen roll i familjens 
problematik händer det att socialarbetare väljer att sänka sina förväntningar på 
föräldrarna. Då socialarbetarens försök till förändring i familjen inte genererat något 
resultat behöver socialarbetaren hitta andra sätt att hantera situationen. Vi ser att 
socialarbetaren har använt sig av problemfokuserad coping då denne ser till familjens 
resurser. Därefter sänker socialarbetaren sin strävan på arbetet med familjen, vilket är 
en form av inåtriktad problemfokuserad coping (Lazarus, 1984, s. 152). Vi kan se att 
socialarbetaren här använder sig av en kognitiv omvärdering av situationen (a.a., s. 
153). Omvärderingen som vi ser i det här fallet är att socialarbetaren går ifrån att se 
vad familjen behöver göra till att se vad familjen förmår att göra. Vi tror att denna 
strategi är viktigt då det förmodligen är svårare att ställa höga krav på familjen och se 
de misslyckas än att sänka sina förväntningar på familjen. Genom detta kan 
förutsättningar skapas för en hanterbar situation både för familjen och för 
socialarbetaren själv. Utifrån denna aspekt minskas därmed risken för socialarbetaren 
att känna sig misslyckad i sitt arbete. 

5.2 Känslor 

Bob kan ibland känna en sorg över barnen när föräldrar brister i sin omsorg för att de 
inte vet bättre. Ibland kan det kännas så jobbigt att Bob behöver prata av sig när han 
kommer hem, andra gånger kan han känna ett lugn i att arbetet inte kunnat göras på 
något annat sätt även om det varit jobbigt. I situationer där Bob tycker att arbetet 
kunnat göras på annat eller ett bättre sätt kan han känna att det är svårare att lämna 
ärendet bakom sig. Cedric och Disa menar att som socialarbetare blir man berörd av 
familjernas levnadsöden, Disa säger att ibland så till den grad att det leder till 
självrannsakan och i värsta fall till att socialarbetaren väljer att byta arbete. Vidare 
menar Disa: 

för det är ju människor vi jobbar med och det väcker ju mycket i en 

Dock kan hon känna att det är lättare att ha ett avstånd till de känslorna som väcks 
eftersom de inte rör det privata livet. Samtidigt menar hon att har man valt detta yrke 
så får man räkna med att det är en del av ens liv, men om man upptäcker att det håller 
på att ta över ens liv så tycker hon att man ska börja fundera på om det något man 
behöver göra något åt. När Disa var ny i yrket så märkte hon att hon tog med sig 
arbetet hem på ett negativt sätt. Disa beskriver det som att hon var i chock vilket 
bland annat ledde till sömnsvårigheter. Vidare menar hon att vi inte ska tro att vi är 
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mirakelmänniskor som ska klara allting även om vi har bland det svåraste arbetet och 
yttersta ansvaret för de människor vi möter i arbetet. Alva tycker att just detta kan 
kännas mer stressande då det är oskyldiga barn och unga arbetet handlar om och inte 
vuxna. 

att barn inte har ansvar för att vara här själva (...) kommer inte föräldrar 
till barn då måste man fortsätta jaga, du är den som är drivande och det 
drabbar liksom någon som är oskyldig och det tycker jag är den stora 

skillnaden och det är det som kan stressa mer med barnarbete än om man 
jobbar med vuxna, tycker jag 

Sömnsvårigheter är något samtliga intervjupersoner utom Filip nämner, att de vaknar 
mitt i natten och tänker på någon klient eller planerar arbetet eller på något man glömt 
göra på arbetet. Evy tycker dock att sömnsvårigheter är något man får räkna med i det 
här arbetet.  

sömnsvårigheter men det tycker jag att man får räkna med lite ingår i det 
här jobbet 

Alva kan komma på sig själv med att fundera kring arbetet hemma och försöker då att 
sluta tänka på det eftersom man inte ska göra det. Bob berättar att en del ärenden tar 
mer energi ifrån en än andra och att det är viktigt att veta hur man ska kunna få mer 
energi. Dessutom tror Bob att socialarbetare skulle känna sig mindre stressade om de 
tyckte att de gjorde ett bra jobb. Alva menar att det inte är bra för självförtroendet om 
man känner att man inte gör ett bra jobb på grund av arbetsbelastningen. Evy tycker 
att arbetet är positivt och spännande och ger en känsla av att man som socialarbetare 
faktiskt gör nytta. Hon kan knappt erinra sig om känslan av att ha misslyckats i ett 
ärende 

jag vägrar känna mig som en masochist som går till jobbet, utan det är 
verkligen spännande, alla möten är spännande och som sagt man kan räkna 
sådana fall där man kände att ”det här var helt misslyckat”, nej det tycker 

jag nästan inte finns 

Disa berättar att hon i början av sin karriär ibland var livrädd men att det var i 
situationer som egentligen var berättigat mer stöd än vad hon fick och på grund av 
okunskap inte heller bad om. Vidare berättar Disa att det krävs redskap för att inte helt 
brisera i någonting. För även om man har ett system där folk uppmärksammar en så 
krävs samtidigt att man har den förståelsen i sig själv när dramatiska saker händer. 
Detta för att man ibland kanske befinner sig i chock men säger till omgivningen att 
man mår bra.  

Andra känslor som Bob nämner kan uppstå i socialarbetaren, är frustration och 
uppgivenhet. Frustration främst när familjerna inte kan verkställa det som 
överenskommits med socialarbetaren på grund av att de inte vill eller ibland för att de 
saknar förmågan att genomföra förändringar. Även Cedric nämner frustration i 
ärenden där ungdomen gör som den vill och inte som överenskommits. Både Alva och 
Bob talar om att uppgivenhet kan infinna sig hos socialarbetaren, Bob menar särskilt 
då föräldern/föräldrarna saknar förmågan till förändring och som socialarbetare vet 
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man att barnet ska bo hos föräldern/föräldrarna några år till vilket gör att 
socialarbetaren kanske behöver sänka sina förväntningar på familjen. 

Filip tycker alltid synd om barnen. Även Alva och Cedric nämner att de ibland kan 
tycka synd om men också bli irriterade eller arga i vissa situationer. I början av sin 
karriär grät Cedric på väg hem från arbetet vid en särskilt slitsam situation, han 
menar: 

vi är ju alla människor 

Även Alva kan ibland bli ledsen och gråta i vissa situationer men också en känsla av 
otillräcklighet och stress kan infinna sig ibland. Särskilt i de fall när Alva känner att 
hon inte hinner på grund av arbetsbelastningen. I de situationerna där Cedric känner 
sig provocerad kan det kännas extra tryggt att arbeta två och två så det finns utrymme 
att backa undan och vara observatör ett tag.  Filip berättar att han ibland kan vara 
mycket bekymrad över ungdomen, han menar:  

man kommer så nära ungdomen, man blir en så viktig person för ungdomen 

Bob nämner att ibland kan självkritiska tankar uppkomma vilket han tror påverkar 
känslorna i socialarbetaren. Han menar att dessa tankar kan leda till känslor av 
osäkerhet, nervositet och otrygghet.  

Evy nämner att känslan av att barnet är väldigt utelämnat kan dyka upp i en del 
ärenden och att som socialarbetare måste man lita till att andra anmäler igen om 
socialarbetaren avslutat ärendet. En känsla av hopplöshet har ibland infunnit sig när 
Evy har känt att det har gått för långt i ungdomens utagerande. I övrigt så nämner Evy 
att det mest är en känsla av trötthet som infinner sig hos henne när det känns jobbigt. 
Samtidigt nämner hon vikten av en bra arbetsgrupp och en närvarande chef, utan dem 
skulle Evy inte orka vara kvar i det här svåra och krävande arbetet. Evy talar om att 
utan en väl fungerande arbetsgrupp kan det vara svårare att lämna det som hänt på 
arbetet 

men om man inte har det i det här svåra jobbet då, då orkar inte jag vara 
kvar, då, då går jag vidare eller väljer något annat jobb som inte är lika 

krävande 

De känslor som väcks i arbetet med barn är inget som Evy tar med sig hem och pratar 
om med familjen annat än att hon kan säga till de att det varit en jobbig dag. Evy 
säger att hon kan bli lite avstängd och innesluten hemma och försöker distansera sig 
genom att göra annat efter arbetet. Inte heller Cedric tar med sig arbetet hem men kan 
känna sig lite inåtvänd efter en tung arbetsdag. Filip har inte heller något behov av att 
berätta för sina nära om arbetet. Filip tycker sig ha intellektuell förståelse för vad som 
händer: 

vissa saker händer och kommer att hända, så känslomässigt har jag inte 
upplevt det som negativt så att jag själv deppar eller så 

Alva säger att hon och hennes kollegor kraschar ibland när det blir för mycket hon 
tycker även att det är lättare att bli arg åt någon annan i dennes ärende. Vidare tycker 
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Alva att det är lätt att man dras med när en kollega faller för att det är så negativ 
energi. 

vi gråter om vartannat, det jobbiga är när det liksom är flera samtidigt som 
mår väldigt dåligt 

Alva tycker att det är lättare att handskas med sina känslor om arbetet har ramar och 
en tydlig struktur. Den stress man känner kan annars lätt gå ut över klienterna. Filip 
säger att det är avgörande hur man handskas med både sina egna och andras känslor. 
Vidare säger Filip att det är mycket känslor inblandade i det här arbetet, att arbetet är 
en process där det är viktigt att begripliggöra både socialarbetarnas och klienternas 
känslor 

för att orka under en yrkeskarriär behöver man i det här jobbet ta itu med 
sina känslor, det är viktigt. För att undvika utbrändhet 

5.2.1 Sammanfattning 

Samtliga intervjupersoner blir på ett eller annat sätt berörda av familjerna de arbetar 
med. Disa säger att det ibland kan leda till självrannsakan. En del av deltagarna säger 
att de kan tycka synd om barnen. Bob nämner att han ibland kan känna sorg över 
barnen. Alva berättar att hon i vissa arbetssituationer kan bli ledsen och Cedric säger 
att det även hänt att han gråtit på väg hem från arbetet när det varit en väldigt slitsam 
situation på arbetet. 

Några av intervjupersonerna nämner att arbetet kan orsaka stress. Att känslor av 
uppgivenhet, hopplöshet och frustration kan uppstå i arbetet med unga framkommer 
även. En av deltagarna säger att han ibland känner sig provocerad och kan bli irriterad 
och arg i sitt arbete. Att bli irriterad och arg i sitt arbete bekräftas av ytterligare en 
deltagare och Alva säger även att det är lättare att vara arg å sina kollegors vägnar. 
Disa känner dock att det är lättare att ha ett avstånd till de känslor som arbetet väcker 
då dessa inte involverar hennes privata liv. De andra nämner att de försöker att inte ta 
med sig arbetet hem. Dock nämner alla utom Filip att de ibland haft sömnsvårigheter 
på grund av arbetet. Alva säger även att när hon kommer på sig själv med att tänka på 
arbetet när hon är hemma försöker hon tänka på annat. 

Två av deltagarna nämner att de kan vara lite inneslutna, en av dessa säger även att 
hon kan känna sig lite avstängd och att en trötthet infinner sig efter jobbiga 
arbetspass. En annan deltagare säger att han har en intellektuell förståelse över vad 
som händer vilket gör att han inte tycker sig påverkas negativt känslomässigt. 

En av intervjupersonerna nämner att en del ärenden tar mer energi ifrån en än andra. 
En känsla av otillräcklighet nämns av en deltagare. Disa nämner att det funnits 
stunder när hon känt sig livrädd i arbetssituationer, hon säger även att som 
socialarbetare kan man ibland vara i chock efter dramatiska händelser och att det är 
viktigt att ha en egen förståelse för hur man fungerar i dessa situationer. 

5.2.2 Analys 

En av deltagarna uttrycker det enklare att vara arg å sina kollegors vägnar än att vara 
arg över sin egen situation. Detta tror vi kan visa på en rädsla att ta itu med den egna 
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ilskan eller en oförmåga att stå upp för de egna känslor som kan väckas i svåra 
situationer. När en människa på detta sätt erkänner känslan i en situation men ersätter 
situationen med en annan kallas det enligt psykodynamisk teori för förskjutning, att få 
utlopp för känslan i en miljö som känns tryggare för socialarbetaren (Hutchison, 2008, 
s. 165). 

I ovanstående scenario kan vi även tolka det som att socialarbetaren inte tar itu med 
känslorna i ursprungssituationen. Något vi ser som ett undvikande beteende vilket är 
en form av emotionsfokuserad coping (Lazarus, 1984, s. 150). Detta medför att 
människan inte går in för att lösa situationen utan snarare använder sig av ett 
omedvetet sätt att hantera känslan som uppkommer. Här anser vi att vi har ett tydligt 
exempel på hur försvarsmekanismer och coping kan gå in i varandra. Trots att 
försvarsmekanismer i stort sett anses vara omedvetna strategier till skillnad från 
coping som ofta benämns som ett medvetet beteende kan dessa två teorier vid 
tillfällen överlappa varandra. I det här fallet ser vi exempelvis prov på en form av 
omedveten coping som påminner starkt om den omedvetna försvarsmekanismen. 
Båda dessa strategier fungerar undvikande, dock fortsätter försvarsmekanismen ett 
steg längre och ger utlopp för känslorna i en annan situation. 

En annan känsla som uppges stamma ur svåra situationer är avstängdhet. Vi kan se ett 
samband mellan den uttryckta känslan av avstängdhet med distansering, som är en 
form av emotionsfokuserad coping (Lazarus, 1984, s. 150). Trots att vi inte ser denna 
koppling som självklar anser vi att då deltagarna uttrycker en känsla av att de inte är 
mottagliga för omgivningen därmed skapar en distans. Detta anser vi kan vara en 
medveten strategi, på det sätt att socialarbetaren efter en hektisk arbetsdag känner ett 
behov av att inte ta in fler intryck och därmed distanserar sig. Vi tror att detta på 
samma sätt kan ske omedvetet, att socialarbetaren helt enkelt inte är medveten om sin 
distansering. 

Tidigare forskning visar på att socialarbetare på grund av sitt känsloladdade arbete 
riskerar emotionell utmattning (Anderson, 2000, s. 845). Vi tror att då det är så 
mycket känslor som kan uppstå i arbetet med barn, unga och deras familjer så kan det 
bli svårt att få utlopp för alla dessa under arbetets gång. Då socialarbetaren inte har 
möjlighet att ge uttryck för alla de känslor som uppstått kan det antas att dessa känslor 
ändå lever kvar i socialarbetaren. Att dessa känslor finns kvar i socialarbetarens 
medvetna och omedvetna värld tror vi kan skapa en trötthet hos densamme. 

En intervjudeltagare nämner en känsla av trötthet som infinner sig efter svåra 
situationer.  På grund av resonemanget ovan tolkar vi denna känsla som ett tecken på 
emotionell utmattning. Även att undertrycka eller tränga bort känslorna, att förneka 
dess existens tror vi kan leda till den trötthet som socialarbetaren utryckte. Med andra 
ord kan vi hos denne även uttolka en försvarsmekanism i form av bortträngning, att 
inte medvetandegöra känslorna (Hutchison, 2008, s. 165). I detta fall ser vi det inte 
som att försvaret ger en positiv utgång. 

Andra deltagare nämner känslor av sorg och ledsenhet. Detta ser vi som ett tecken på 
att känslorna kring arbetet finns kvar i socialarbetaren. Vi tror att om socialarbetarna 
låter dessa känslor ta överhanden utan att bearbeta dem så riskerar även de att drabbas 
av trötthet som i sin tur kan leda till emotionell utmattning.  
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Flera av deltagarna nämner att de någon gång har lidit av sömnsvårigheter. Den 
tidigare forskningen nämner även den att sömnsvårigheter är vanligt förekommande 
hos socialarbetare som arbetar med barn och unga (Tham, 2008, s. 64). Några av våra 
intervjudeltagare nämner att arbetet ibland är stresskapande vilket vi kopplar samman 
med de uttalade sömnsvårigheterna. Detta då flertalet av intervjudeltagarna säger att 
de vaknar på nätterna och tänker på arbetsrelaterade saker. Vi tolkar detta som en 
form av inre stress som stör/omöjliggör en god natts sömn. 

5.3 Strategier 

En strategi som Bob generellt sett använder sig av för att hantera tankar likväl som 
känslor är att prata om vad som har känts jobbigt. När en särskilt svår situation har 
uppstått i Bobs arbete väljer han främst att prata med den kollega som han arbetat 
med i det ärende som uppfattats som svårt. Bob nämner vid upprepade tillfällen att det 
för honom är viktigt att efterprata med sin kollega om de ärenden de handskats med, 
detta för att kunna lämna kvar arbetet på arbetsplatsen och inte riskera att ta det med 
sig hem. 

Bob nämner särskilt en situation som var jobbig att vara med om men som han 
uttrycker ändå gick bra att lämna. Trots detta kände han ett behov av att prata av sig 
med sin respektive efter hemgång. Alva vill helst inte ta med sig arbetet hem, men när 
det väl händer försöker hon fokusera på det positiva som hänt i arbetet. Det händer 
dock att hon funderar och planerar på nätterna. Cedric försöker undvika att ta med sig 
jobbet hem, men hans respektive märker ibland av att han har haft det lite extra 
jobbigt på arbetet och då händer det att de pratar om det, men han vill inte belasta sin 
familj med tråkigheter från jobbet. Även Filip uttrycker en motvilja att just belasta sin 
omgivning med vad som pågår på arbetsplatsen.  Han säger sig inte heller känna 
något behov av att prata om svårigheter på arbetet, men vid ytterst få tillfällen har det 
hänt att han har pratat om arbetet hemma och har då upplevt detta som givande. Evy 
pratar aldrig om jobbet hemma  

de har förstått vid det här laget att det här jobbet kräver mycket, men jag 
pratar inte om det utan försöker tvärtom distansera mig och göra annat 

I motsats till de övriga känner inte Disa att det är viktig att lämna sina tankar om 
jobbet på jobbet utan snarare tvärtom 

jag har valt det här jobbet och då är det så. Man kan inte bara stänga av 
saker. Och det, jag tror att det är värre om man försöker göra det och att 
man tror liksom att man måste, att man är bättre eller att man kan hantera 

saker bättre för att man lyckas så där 

Disa säger dock att om tankarna om jobbet blir så överväldigande att de tar över ens 
privatliv är det viktigt att hitta strategier för att hantera dem, eller att byta jobb. Alva 
bekräftar detta med att säga att en orimligt hög arbetsbelastning leder till en önskan att 
söka nytt jobb. 

Filip säger att det med tiden går att utveckla en förmåga att distansera sig och inte 
tänka så mycket på jobbet hemma. Att han inte tänker på jobbet hemma är inte ett 
medvetet beslut utan något som utvecklats med tiden. Cedric uttrycker vid ett flertal 
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tillfällen att erfarenhet av socialt arbete har varit positivt för honom och hjälpt till att 
utveckla honom. Han uttrycker också att det är viktigt att komma ihåg att det här bara 
är ett jobb, det viktigast för honom är familjen.  

När Alva känner stress kring sitt jobb så är det inte kring barnets situation utan oron 
handlar mer om att inte hinna göra sitt jobb ordentligt. Filip säger också att tid är 
viktigt för att kunna hålla stressen ifrån sig, att det gäller att bli klar med sitt jobb 
under kontorstid. 

Bob och Cedric nämner att det är viktigt att förstärka känslan av att man gör ett bra 
jobb något som bekräftas av Filip som säger att det är viktigt att känna sig duktig i sin 
yrkesroll för att lättare kunna hantera svåra situationer. Bob och Cedric säger dock att 
det också är viktigt att komma med konstruktiv kritik om en kollega skulle göra 
mindre bra ifrån sig. Enligt Disa kan feedback leda till att man kan se ärendet från ett 
annat håll, att få lite perspektiv på arbetet. Bob tycker att de är duktiga på sin 
arbetsplats med att vara ärliga mot varandra och bekräfta varandra i sina yrkesroller, 
men att de kanske skulle kunna vara ännu lite mer specifika i sitt beröm. Att nämna 
konkreta exempel och uttrycka vad en kollega gjorde bra i just den situationen, då han 
anser att en känsla av kompetens är viktigt för att må bra i sitt arbete 

jag tror att om man försöker fylla sig med den typen av tankar så, så 
påverkar det också känslorna i att man kan vara lugnare, även om det är en 

jobbig situation 

Enligt Bob är det viktigt att inse att det kan gå fel även om han och hans kollegor gör 
ett bra jobb, att kunna förstå att även klienten har en del i hur utgången av Bobs arbete 
ser ut. Disa uttrycker att det är viktigt att inte älta tagna beslut som i efterhand sett, 
kanske inte var ultimata utan istället lära från sina misstag. Cedric säger att alla 
människor är olika och att det hjälper att förstå en människas bakomliggande 
mekanismer för att kunna utföra ett bra arbete. Filip pratar om att förstå själva 
situationen och utifrån denna förståelse komma med möjliga lösningar. Han säger sig 
även ha bra tålamod och vara som stark person och nämner vid ett flertal tillfällen att 
just intellektuellt sett göra olika situationer begripliga för sig själv för att underlätta 
sitt arbete. 

När Cedric befinner sig direkt i en jobbig situation med exempelvis en aggressiv 
klient är det bra att ha en kollega som stöd. Om Cedric själv känner sig provocerad är 
det möjligt för denne att ta ett steg tillbaka och ta hjälp av sin kollega. Därför tycker 
han att det är bra att de jobbar i par på arbetsplatsen. Även Alva pratar om bemötande 
av klienter och säger att ett bra bemötande leder till ett lättare samarbete med 
klienterna vilket i sin tur leder till att det rent generellt är lättare att utföra ett arbete. 

Samtliga intervjudeltagare nämner vikten av att ha möjlighet att prata om sitt arbete 
med sina kollegor och sin chef. Disa säger 

så kanske man också kan få lite råd hur man ska göra eller tänka kring det, 
annorlunda än som man gör. Så att… det är mer det här, precis de verktyg 

som vi har i jobbet. Att prata. Det är ju liksom det vi har 
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Bob säger att det är viktigt att också själv vara närvarande och ställa upp för sina 
kollegor och att regelbundet reflektera med varandra och sätta ord på sina känslor, 
detta då de faktiskt arbetar med människor med problem. Även Alva, Cedric och Disa 
pratar om vikten av reflektion med sina kollegor. Filip tycker att det är viktigt att 
diskutera helheten i det sociala arbetet, vad du själv fyller för funktion i ditt arbete och 
för vem du gör detta. Enligt honom bör detta göra arbetet tydligare och därmed även 
mer givande. Evy nämner vikten av bra kommunikation på arbetsplatsen, att kunna 
diskutera sina och kollegors olika åsikter och ändå kunna komma fram till ett 
enhälligt beslut. Evy poängterar även vikten av en tillgänglig chef, att det kan vara 
svårt när det stödet som behövs inte finns. Att inte ha en chef som kan stödja sina 
kollegor är något som Alva har varit med om när hon var nyanställd på sin arbetsplats. 
Alva säger att alla var väldigt stressade då på grund av att chefen var tillfällig och 
hade egna ärenden att stå i. Disa uttrycker vikten av att säga ifrån om ett ärende blir 
för betungande och Alva säger att det också är viktigt att våga tacka nej till ärenden, 
att inte ta på sig för mycket och att dessutom ha chefens stöd och förståelse i att man 
säger nej till ärenden.  

Både Bob och Disa pratar om att det är viktigt att ha en fritid för att kunna hantera 
arbetet på ett bra sätt. Disa pratar om att samla kraft hos familjen, att kunna planera 
och göra någonting roligt. Cedric och Evy använder sig av motion för att slappna av 
utanför jobbet och Evy uttrycker att det är viktigt att vila hjärnan från arbetet på 
fritiden. Disa har även sett att kollegor som inte har mycket annat i livet än jobbet får 
lite tuffare att avgränsa arbetet från privatlivet. Disa tycker att det är viktigt att kunna 
hitta något som får en att koppla av från jobbet. Även Filip nämner ett ordnat privatliv 
som betydelsefullt för att lättare kunna hantera svårigheter på arbetsplatsen. Filip 
tycker även att det är viktigt att känna sig duktig i sin yrkesroll för att kunna hantera 
svårigheter och för att kunna nå denna känsla bör kunnandet i arbetet utvecklas 

alltså, kunskapsmässig utveckling, vidareutveckling är enormt viktigt, och 
struktur av dagen och naturligtvis ett ordnat privatliv, de måste komma 

hand i hand för att handskas med svårigheter ska bli ännu lättare 

5.3.1 Sammanfattning 

Samtliga intervjudeltagare pratar om att ta med sig jobbet hem och alla förutom Disa 
pratar om det i stort sett i negativa termer. Några av deltagarna nämner att de inte vill 
belasta sin familj med problemen som finns på jobbet och några deltagare säger att de 
vill distansera sig från jobbet när de är hemma. Disa tycker däremot att det tillhör 
jobbet och tror inte att det är bra att stänga av jobbet bara för att man är hemma men 
säger också att om tankarna blir så överväldigande att de tar över ens privatliv bör de 
egna strategierna ses över. Fungerar inte det ses byte av arbete som ett alternativ.  

Genomgående tycker intervjudeltagarna att det är viktigt med feedback, dels att få 
beröm när man gör något bra men även att man erhåller konstruktiv kritik om man 
kan göra något bättre i sitt arbete. Att vara konstruktiv och specifik i sin feedback är 
viktigt för att veta vad det är man gör bra och för att veta vad som kan förbättras. 
Känner man sig dessutom duktig i sitt yrke blir det lättare att hantera svåra situationer 
på arbetsplatsen. Genom att utveckla sitt eget kunnande i arbetet blir det lättare att 
känna sig duktig i sitt arbete. 
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Om något i arbetet är jobbigt att hantera tycker intervjudeltagarna att det är viktigt att 
kunna prata med en kollega eller chef om det. Genom att prata med kollegor eller en 
chef kan man tydliggöra arbetet och genom det förstå vad det är man sysslar med på 
arbetsplatsen. En intervjudeltagare nämner att själv kunna intellektualisera och 
tydliggöra för sig själv vad arbetet går ut på är en stor hjälp när det gäller hanteringen 
av svåra situationer. 

Det är även viktigt att kunna föra en dialog med sina kollegor om det skulle 
förekomma olika åsikter kring hur saker och ting bör hanteras. Själva stödet i att ha 
möjligheten att prata med någon är också viktigt, att kunna lufta vad som är jobbigt. 
Att kunna prata om vad som kan tänkas vara jobbigt för en socialarbetare är som sagt 
viktigt, men för den sakens skull ska inte dåliga beslut eller svåra situationer ältas 
utan det är istället viktigt att lära från sina misstag. 

En intervjudeltagare nämner att det är viktigt att kunna säga ifrån till chefen när 
arbetet blir för betungande. Att kunna tacka nej till ärenden och att chefen då förstår 
och kan acceptera detta. 

För att kunna hantera arbetet på ett bra sätt är det viktigt med balans i fritiden. Att 
kunna göra roliga saker när man inte befinner sig på arbetet och att hitta saker som 
underlättar för en att koppla av från jobbet. Vissa tar hjälp av motion för att kunna 
koppla från arbetet när de inte befinner sig där. 

5.3.2 Analys 

Att kunna prata av sig med sina kollegor och känna ett stöd ifrån dessa ses som en 
viktig strategi av intervjudeltagarna. Även den tidigare forskningen nämner socialt 
stöd som en strategi för socialarbetare (Anderson, 2000, s. 842). Genom att 
intervjudeltagarna ges utrymme att ventilera kring svåra situationer kan vi se att de 
använder sig av emotionsfokuserad coping. Detta då denna syftar till att reglera de 
känslor som kan uppkomma i samband med en stressig situation.  

En annan strategi flera av deltagarna använder sig av är positiv feedback och 
konstruktiv kritik. Vi tolkar positiv feedback som en form av emotionsfokuserad 
coping då det går ut på att förstärka en känsla av att socialarbetaren är kompetent och 
gör ett bra arbete (Lazarus, 1984, s. 150). Detta är något som kan kopplas till 
forskning där det framkommer att det är av vikt att socialarbetaren har en hög 
självkänsla beträffande förmågan att prestera väl i sin yrkesroll (Anderson, 2000, s. 
839; Savicki, 2002, s. 99). 

Vad gäller konstruktiv kritik gör vi tolkningen att detta är en form av 
problemfokuserad coping. Detta då konstruktiv kritik kan skapa förutsättningar att 
förändra ett mindre fruktbart beteende. Båda dessa strategier generar att 
socialarbetaren kan känna sig mer säker i sin yrkeskompetens då den förstnämnda 
bekräftar kompetensen och den andre ger utvecklingsmöjligheter för kompetensen. 

Att fylla sig själv med positiva tankar om den egna arbetsförmågan ses som en 
strategi. Även om arbetet inte alltid genererar positiva utgångar behöver detta inte 
bero på att socialarbetaren är inkompetent i sin yrkesroll. Detta ser vi som 
emotionsfokuserad coping då det handlar om att reglera sina känslor. Vi tolkar här in 
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en medveten omvärdering då socialarbetaren har insikt i att en negativ utgång av en 
situation inte har med socialarbetarens kompetens att göra. Detta utan att situationen i 
sig har förändrats men socialarbetaren kan ändå se att denne har gjort ett bra jobb. 

De flesta intervjudeltagare uttrycker en ovilja att ta med sig arbetet hem, en av dem 
uttrycker dock motsatsen och menar att det är någonting som följer av arbetet. I 
tidigare forskning framkommer olika strategier som socialarbetare använder sig av för 
att hantera sitt arbete (Anderson, 2000, s. 842). En av dessa strategier är 
problemundvikande vilket bland annat innebär att inte tänka på den stressiga 
situationen i fråga. Denna strategi likställer vi med den strategi copingteorin 
benämner som undvikande.  

Vi tror att ovanstående är applicerbart på de deltagare som uttryckte en ovilja mot att 
ta med sig arbetet hem. På detta sätt verkar de försöka skapa en distans till arbetet. Att 
använda sig av emotionsfokuserad coping på detta vis tror vi kan vara både positivt 
och negativt. Positivt i den bemärkelsen att inte låta arbetet ta över varenda aspekt i 
ens liv, genom att ständigt fundera kring sitt arbete. Att istället tillåta sig ha en fritid 
och skapa en viss distans till arbetet. Denna distans kan ge möjlighet för omvärdering 
något som deltagarna verkar vara medvetna om. Omvärderingen kan bestå i att 
deltagarna ser arbetssituationer i ett nytt ljus. 

Negativt i hänseende att det kan leda till bortträngning, något som kan leda till att 
socialarbetaren inte tar itu med de egna känslorna. Detta visar på att det krävs en 
balansgång i det sociala arbetet och en medvetenhet hos socialarbetaren om var den 
egna gränsen går för vad densamme mäktar med. 

En intervjudeltagare nämner att det för denne är viktigt att ha intellektuell förståelse 
för arbetet som helhet. Intellektualisering är en försvarsmekanism inom den 
psykodynamiska teorin (Hutchison, 2008, s. 165). Där förklaras den som ett redskap 
för att slippa känna oönskade känslor och stället prata om dem. Till viss del ser vi 
detta försvar som funktionellt då samtal om ett problem kan generera lösningar dock 
kan det vara problematisk om socialarbetaren intellektualiserar till den grad att denne 
inte förmår komma i kontakt med sina känslor. 

5.4 Verktyg 

Samtliga intervjudeltagare har regelbunden handledning i personalgruppen, de pratar 
om att det är viktigt med en givande handledning. Bob ser handledningen som ett bra 
tillfälle att dra besvärliga ärenden. Alva är dock den ende som inte upplever sin 
handledning som just givande och anser inte att den nuvarande handledningen ger 
något utöver det kollegiala stödet. Hon skulle vilja få en tydligare modell att arbeta 
med från handledningen. Alva har även regelbunden individuell ärendedragning med 
sin chef och uttrycker att det är skönt att få känna att det alltid är någon som vet vad 
som händer och någon att dela ansvaret med.  

Bob, Cedric och Disa nämner att de har fått gå olika typer av kurser genom 
arbetsplatsen något som Cedric och även Filip säger är viktigt för att underhålla sin 
kunskap och hålla sig fräsch i yrket. Disa läser lagen för att kunna motivera sina 
beslut. 
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Alva ser BBIC som ett bra verktyg då det hjälper socialarbetaren att inte utreda för 
mycket utan att istället fokusera på relevanta delar kring barnet. Även Disa är positivt 
inställd till BBIC som verktyg då det även tydliggör för klienten vad som utreds men 
att det även blir lättare för utredaren att sköta sitt jobb 

den här tydligheten, det blir lättare i jobbet. Händer det saker kanske man 
förstår lite bättre varför. Alltså, allt sådant, tror jag gör att det blir lättare 

att klara av att jobba i det här jobbet 

På samtliga arbetsplatser jobbar man för det mesta i par, en fungerar som 
huvudhandläggare och den andre som medhandläggare. Alva ser detta som positivt då 
hon upplever att klienter behandlas mer rättssäkert på detta sätt. Men Alva uttrycker 
även att medhandläggaren, när det förekommer mycket stress på arbetsplatsen, 
riskerar att försvinna från ärendet och lämna huvudhandläggaren ensam kvar. Detta är 
dock något som har förbättrats då det tidigare på Alvas arbetsplats förekom mycket 
ensamarbete. Även de andra intervjudeltagarna talar i positiva ordalag om att jobba i 
par och Disa säger att det är viktigt att vara uppmärksam på den andre och lyssna av 
var denna befinner sig i arbetet. 

Enligt Alva och Cedric är en bra arbetsgrupp ett bra verktyg. Det är viktigt att kunna 
prata med och stödja varandra enligt Cedric, något som även Evy uttrycker. Bob 
nämner att det är viktigt att arbeta med kollegor som är kompetenta, då går det enligt 
honom att klara av nästan vilka situationer som helst. Disa uttrycker att det är viktigt 
att kunna ha förtroende för sina kollegor och om man har en bra bas av kollegor som 
stöttar så kan man klara av mycket av det svåra i arbetet. För att göra ett bra arbete ser 
Evy det även som viktigt att blanda arbetsgrupper, gällande ålder och etnicitet såväl 
som åsikter. 

Samtliga intervjupersoner ser att kunna prata med chefen som ett viktigt verktyg. 
Alva tror att en tydlig struktur och ett tydligt ledarskap med en närvarande chef på 
arbetsplatsen gör det lättare att handskas med de tankar och känslor som kan 
uppkomma i svåra situationer och med arbetet generellt sett.  

Alva saknar hjälp från cheferna att prioritera sina ärenden och säger också att då det 
är chefen som måste ta alla slutgiltiga beslut har man som socialsekreterare på barn- 
och ungdomsenheter ett stort behov av sin chef. Generellt sett tror Alva att det saknas 
mer närvarande chefer. Men hon tror att det är så på det flesta arbetsplatser. Cedric 
säger att vissa chefer är bra på att ge stöd och andra är mindre bra. Han säger också att 
det även kan vara svårt för cheferna att ge de verktyg som arbetstagarna är i behov av 
då de själva är politikerstyrda. Men Cedric poängterar också att det är respektlöst mot 
arbetstagarna att överbelasta dessa med arbete då det dels försämrar kvaliteten på 
utredningarna men även på grund av att en överbelastning kan minska rättssäkerheten 
i socialarbetarens arbete. 

Filip ser det som problematiskt att vissa socialarbetare blir mer och mer byråkratiska i 
sitt arbete och i sin relation till klienterna. Han tror att genom debatt och diskussion är 
det möjligt att ge verktyg för att entusiasmera och motivera socialarbetare något som 
skulle ge denne ett annat perspektiv och skulle kunna leda till ett bättre utfört arbete. 
Enligt Filip presterar motiverade socialarbetare mycket bättre än omotiverade sådana. 



 

 33 

För att lyckas med sitt arbete nämner Filip struktur som en viktig aspekt och menar då 
att det bör finnas en tydlighet i organisationen. Alva tycker att det skulle ha varit 
nödvändigt med lite mer struktur på arbetsplatsen, speciellt när hon kom in som ny. 
Alva beskriver situationen som följer: 

alla skrev sina egna små dokument i vilka mallar som helst och upplagda på 
lite olika sätt, så att då fick man liksom sitta och hitta på själv och det blev 

ju lite svårt 

5.4.1 Sammanfattning 

En fungerande handledning är viktigt för deltagarna, men en av dem uttrycker att om 
handledning inte erbjuder något utöver det kollegiala stödet så är det inte givande. 
Något som skulle kunna göra handledningstillfällen mer givande vore om den gav 
socialarbetaren en tydligare modell att arbeta efter. Handledningen fungerar dock bra 
för de flesta. Att överhuvudtaget kunna dra svåra ärenden och känna att man kan dela 
ansvaret med någon kan fungera som en trygg bas. 

En direkt hjälp att förbättra och förenkla utredningsarbetet för socialarbetare har varit 
BBIC som underlättar för intervjudeltagarna att inte överarbeta sina utredningar och 
utreda irrelevanta omständigheter.  

Intervjudeltagarna ser det som fördelaktigt att arbeta i par i varje ärende. Ett bra 
verktyg är också en bra arbetsgrupp, att kunna söka stöd hos kollegor och chefer, men 
även att kunna ha förtroende för sina kollegors arbetsförmåga. Om något ärende går 
väldigt snett är det viktigt att arbetsgruppen snabbt tas om hand av ledningen och får 
möjlighet att vädra känslorna kring det som hänt för att kunna hantera och gå vidare 
från den svåra situationen. 

En tydlig struktur och ett tydligt och närvarande ledarskap är verktyg som är viktiga 
för att klara av att hantera svåra situationer. Att exempelvis kunna vända sig till 
chefen när man behöver hjälp att prioritera ärenden eller att chefen helt enkelt finns 
tillgänglig då detta skulle underlätta beslutsprocessen. 

Motiverade socialarbetare presterar bättre på arbetsplatsen och verktyg för att öka 
motivationen skulle kunna vara att engagera socialarbetare i diskussion och debatt. 
Detta skulle bredda socialarbetarens perspektiv. 

5.4.2 Analys 

Intervjudeltagarna nämner fungerande handledning som ett bra verktyg för att hantera 
tankar och känslor som kan dyka upp i svåra situationer. Därmed kan vi se 
handledning som ett sätt att finna olika strategier. Detta är enligt teorierna essentiellt 
för att kunna hantera sina tankar och känslor. (Hutchison, 2008, s. 134) 

En av deltagarna uttrycker att dennes handledning inte är givande då den inte erbjuder 
något utöver det kollegiala stödet. Vi tolkar detta som att socialarbetaren i detta fall 
redan erhåller tillräckligt emotionellt stöd på sin arbetsplats och därmed har ett större 
behov av att erhålla problemfokuserade strategier. Detta för att kunna strukturera upp 
de svåra situationerna. 
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En deltagare anser att socialarbetare som är motiverade presterar bättre på 
arbetsplatsen och anser att denna motivation kan ökas genom diskussion och debatt. 
Då intervjudeltagarna verkar anse att socialarbetare som känner att de presterar bra 
har lättare för att hantera svåra situationer, därmed tolkar vi detta som ett viktigt 
verktyg för socialarbetarna. Vi ser det som att dessa diskussioner kan röra både 
känslor i arbetet men även hur svåra situationer i sig kan förändras. I och med 
diskussion möjliggörs förändringar, detta genom att känslor som uppstår i svåra 
situationer synliggörs och därmed underlättas hantering av känslorna något som i sin 
tur borde kunna underlätta hantering av den svåra situationen. 

Då diskussion på detta sätt tar hänsyn till och synliggör känslorna som uppstår i svåra 
situationer ser vi att det handlar om emotionsfokuserad coping (Lazarus, 1984, s. 
150). När diskussionen även leder till ett hanterande av den svåra situationen övergår 
den emotionsfokuserade copingen till problemfokuserad coping (a.a., s. 150). Vi 
tolkar detta som att emotionsfokuserad och problemfokuserad coping på så vis kan 
samverka för att hantera svåra situationer. Denna typ av hantering kan enligt vår 
intervjudeltagare generera motivation hos socialarbetare.  

Ett konkret verktyg som nämns i det sociala arbetet med barn och unga är BBIC. 
Detta beskrivs i positiva ordalag av våra intervjudeltagare. Vi ser det som att ett 
sådant verktyg tydliggör strukturen i arbetet. Då socialarbetarna arbetar i 
känsloladdade miljöer ser vi det som viktigt för dem att kunna ha något som hjälper 
dem att konkretisera sitt arbete. Detta tror vi kan underlätta för dem att inte fastna i 
alla de känslor som kan väckas i arbetet med familjer. Socialarbetaren kan tydligare se 
om denne har presterat i enlighet med vad arbetet kräver. Vi tror att om 
socialarbetaren tydligt kan se vad denne åstadkommit är det lättare för denne att 
kunna känna tillfredställelse i sitt arbete. Detta är även något som benämns som 
viktigt i den tidigare forskningen (Anderson, 2000, s. 839). 

5.5 Sammanfattande analys 

Vårt syfte med att ha en sammanfattande analys är att visa på att de olika temana vi 
utgått ifrån under skrivandet av denna studie hänger ihop och är beroende av 
varandra. Genom att se de olika delarna och förstå på vilket vis de påverkar varandra 
anser vi att vi lättare kan förstå helheten. Detta kan vi knyta till den hermeneutiska 
cirkeln (Kvale, 1997, s. 50) då vi i delanalyserna sett till de enskilda delarnas mening 
och nu kopplar de samman för att kunna skapa en helhet. 

Analysen av svårigheter visar på att just svårigheter kan befinna sig på både struktur- 
och individnivå. Två svårigheter på strukturnivå som framkommer i resultatet är 
mindre bra handledning och icke närvarande chefer. Vi anser att bra chefer och 
fungerande handledning ska tillhandahålla strategier för socialarbetaren att hantera 
svåra situationer i det sociala arbetet och de känslor som följer. Om inte detta finns 
tillgängligt för socialarbetaren tror vi att det kan leda till en avsaknad av funktionella 
strategier, att denne då inte tar itu med de tankar och känslor som väcks i arbetet. Vi 
tror att detta i sin tur kan leda till att socialarbetaren kan använda sig av 
dysfunktionella strategier för att skydda sig mot den stress eller ångest som då kan 
uppstå i socialarbetaren. Resultatet visar på att även våra intervjudeltagare anser det 
vara av vikt att ha en närvarande chef och en fungerande handledning. Tidigare 
forskning bekräftar vikten av stödjande chef och kollegor (Savicki, 2002, s. 99). 
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På individnivå ser vi att våra intervjudeltagare ser det som viktigt att med sina 
kollegor kunna ventilera sina känslor och tankar angående svåra situationer som 
uppkommit i arbetet. Vi ser denna möjlighet till ventilering som en strategi för 
socialarbetare att hantera de egna känslorna och tankarna. En konsekvens att inte 
kunna söka stöd hos sina kollegor tror vi kan leda till att det blir svårare för 
socialarbetaren att separera sig från arbetet. Vår tanke är att socialarbetaren riskerar 
att då bli så uppfylld av sitt arbete att denne kan förlora sig själv i arbetet. 

Vi kan återknyta ovanstående till fenomenet att ta arbetet med sig hem. Detta är en 
företeelse som av de flesta intervjudeltagarna ses som negativ. Ser vi till 
resonemanget i föregående stycke kan vi ur intervjudeltagarnas berättelser tolka en 
eventuell rädsla för att förlora sig själv i arbetet. Dock säger en av deltagarna att det är 
en del av socialarbetarens liv, att ta med sig arbetet hem, detta då denne faktiskt har 
valt detta yrke. Denna deltagare bekräftar dock vad de andra intervjudeltagarna säger 
genom att påtala vikten av balans mellan det privata och yrkeslivet. Vi tolkar detta 
som att det är upp till socialarbetaren själv hur mycket denne klarar av att låta arbetet 
finnas i periferin även på fritiden. Detta tror vi kräver en god inre struktur hos 
socialarbetaren. Med andra ord att denne har strategier som kan skapa den balans som 
motverkar att arbetet tar överhanden och samtidigt tillåter socialarbetaren att känna de 
känslor och tänka de tankar som arbetet väcker. 

Det ställs krav på socialarbetaren att denne ska utföra ett bra arbete. Dessa krav 
kommer dels inifrån socialarbetaren själv och dels utifrån i form av krav från 
organisationen och klienterna. I tidigare forskning framkommer vikten av balans 
mellan krav och belöning (Siegrist, 1996, s. 27f), där en form av belöning är att öka 
självkänslan hos socialarbetaren. Våra intervjudeltagare uttrycker att det är viktigt för 
de att erhålla feedback på utfört arbete. Vi tolkar därmed feedback som en form av 
belöning som är viktigt för att öka socialarbetarens självkänsla. Då det ställs vad vi 
uppfattar som otaliga krav på socialarbetaren är det viktigt att inte förbise de enkla 
vägarna till belöning. För den skull negligerar vi inte vikten av annan form av 
belöning, exempelvis högre lön och höjd yrkesstatus, för att skapa den balans som 
behövs mellan krav och belöning. Vi tycker ändå att det är essentiellt att förstå vikten 
av vad ett så enkelt verktyg som feedback kan ge. 

I anknytning till feedback finner vi även förmågan att kunna prestera i sitt 
yrkesutövande. En deltagare nämner diskussion som ett verktyg för att höja 
motivationen och därmed även öka förmågan att prestera i arbetet. I vår delanalys av 
temat verktyg kommer vi fram till att diskussion generar emotionsfokuserad och 
problemfokuserad coping. Vi tolkar detta som att en samverkan mellan dessa former 
av coping frambringar fler alternativ att för socialarbetaren hantera svåra situationer. 
Vilket ger oss slutsatsen att det kan vara fördelaktigt att förena de båda. I den tidigare 
forskningen framkommer även där vikten av att använda sig av båda dessa former av 
coping (Anderson, 2000, s. 845). 

Vi anser även att försvarsmekanismer är en del i ovanstående resonemang. Både i 
sammanfattningen av våra teoretiska verktyg och i delanalyserna visar vi på att coping 
och försvarsmekanismer går in i och samverkar med varandra. Därmed borde även 
denna samverkan generera fler strategier. I teoriavsnittet framkommer det att flertalet 
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strategier breddar människans perspektiv på omvärlden och minskar risken av att 
överväldigas av känslor (Holm, 1995, s. 122). 

Allt som framkommer under varje tema ger viktig information var för sig. När vi 
sammanför våra teman skapar de tillsammans kunskap som möjliggör för oss att 
kunna se och förstå människans strategier. Undertexten som då framkommer för oss i 
detta resultat- och analysavsnitt är socialarbetarens behov av struktur, inte bara i 
själva utövandet av arbetet utan även vad gäller socialarbetarens privata liv och inre 
värld. Vi tolkar det som att om strukturen brister på ett område skapar det en obalans i 
socialarbetaren, något som därmed kan försvåra hanteringen av dennes egna tankar 
och känslor. Därmed ser vi det som viktigt att socialarbetaren är medveten om hur 
olika strategier kan underlätta i arbetet och därmed skapa förutsättningar för balans i 
livet som helhet. 
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6. DISKUSSION 

Under detta avsnitt kommer vi att behandla i vilken mån vi lyckats besvara våra 
forskningsfrågor och fullföljt syftet med denna studie. Vi kommer även att föra en 
diskussion kring vårt metodval samt ge förslag på vidare forskning. 

6.1 Sammanfattande resultat- och analysbild 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen och kunskapen för vilka strategier som 
socialarbetare inom barn- och ungdomsenheter kan använda sig av. Vi har ämnat 
undersöka på vilka sätt de kan hantera de egna tankarna och känslorna som uppstår i 
svåra situationer i deras arbete. Vi har undersökt såväl medvetna som omedvetna 
strategier hos socialarbetare. 

För att svara på syftet använde vi oss av följande forskningsfrågor: 

Hur beskriver ett urval av socialarbetare att de hanterar sina tankar och känslor i 
samband med svåra situationer? 

I våra intervjudeltagares beskrivningar framkommer det att de bland annat väljer att 
prata med sina kollegor om en situation ansetts svår. Vissa av deltagarna nämner även 
att det vänder sig till chefen i samband med svåra situationer. För en del ger även 
handledningen tillfälle att ta upp och få hjälp att hantera tankar och känslor som 
uppstått i svåra situationer. Att ha en givande fritid anses av samtliga deltagare som 
ett sätt att skapa distans till arbetet som i förlängningen hjälper de att hantera de egna 
tankarna och känslorna. 

Vilka omedvetna och medvetna strategier kan antas vara verksamma hos dessa 
socialarbetare? 

De omedvetna och medvetna strategier vi i denna studie anser oss ha funnit hos 
socialarbetarna återfinner vi även i våra valda teorier. Då coping till stor del sker 
medvetet har dessa strategier varit lättare att finna än vissa omedvetna 
försvarsmekanismer. Vi har funnit såväl emotionsfokuserade som problemfokuserade 
strategier. Att söka stöd hos kollegor är en genomgående strategi för 
undersökningsgruppen, vissa söker även stöd hos sin familj för att få utlopp för de 
tankar och känslor som väcks i svåra situationer. 

En annan medveten strategi för flera av intervjudeltagarna var att distansera sig från 
arbetet genom att inte ta med sig det hem. Feedback ses även som viktigt av 
deltagarna för att de ska kunna utvecklas och känna sig kompetenta i sin yrkesroll och 
då lättare kunna hantera de tankar och känslor som uppstår. 

En copingstrategi som uppdagats hos vissa av deltagarna och som även kan vara 
verksam som en omedveten strategi är undvikande. Denna strategi förekommer hos 
intervjupersonerna på olika sätt vid olika tillfällen. Vid ett tillfälle kunde vi tolka det 
som att undvikande och förskjutning, som ju är en försvarsmekanism, överlappar 
varandra. Vi har även sett försvarsmekanismer som bortträngning, förnekelse och 
intellektualisering. 
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6.2 Jämförelse med tidigare forskning 

Både den tidigare forskningen och vår studie visar på att arbetet med barn och unga är 
krävande (Tham, 2008, s. 55). I inledningen skriver vi om alla de aspekter vi tror kan 
skapa svårigheter i det sociala arbetet med barn och unga. Detta var det som från 
början väckte vår nyfikenhet och därmed ledde oss in på tankegångar kring hur 
socialarbetarna hanterade alla de tankar och känslor som vi antog uppstod i arbetet. 

Den tidigare forskningen visar på strategier som kan förekomma hos socialarbetare. 
De strategier vi uppdagat i vår studie som överensstämmer med tidigare forskning är 
bland annat emotionsfokuserad och problemfokuserad coping. Under dessa kategorier 
har vi även funnit mer specifika strategier. Att erhålla socialt stöd från omgivningen 
har varit genomgående i vår studie, en strategi som även nämns som verksam i den 
tidigare forskningen. Andra strategier som är verksamma i vår studie och även i den 
tidigare forskningen är omvärdering som vi likställer med vad den tidigare 
forskningen benämner som kognitiv omstrukturering, och även att få uttrycka sina 
känslor. (Anderson, 2000, s. 842) 

Vikten av balans mellan krav och belöning framkommer i tidigare forskning (Siegrist, 
1996, s. 27f) såväl som i vår studie. I vår studie har dock belöning framkommit 
tydligast i form av att främja socialarbetarens självkänsla. Vi har inte utgått från 
Siegrist modell men kan ändå urskönja vikten av balans mellan krav och belöning. I 
denna studie har vi i större utsträckning betonat vikten av balans mellan alla delar i en 
socialarbetares liv. 

Dock tar den tidigare forskningen inte upp försvarsmekanismer ur det 
psykodynamiska perspektivet. Vi ser därför att vår studie kan möjliggöra ett bredare 
perspektiv på socialarbetares strategier att hantera tankar och känslor. 

6.3 Metoddiskussion 

Vi har i denna studie valt en kvalitativ ansats. Att använda sig av en kvantitativ ansats 
tror vi i princip hade varit omöjligt för denna studie. Vi ser det inte som genomförbart 
att få fram omedvetna strategier med hjälp av exempelvis en enkätundersökning. 

Vi har genom 6 intervjuer med 6 socialarbetare fått fram vårt resultat. Det kan dock 
diskuteras huruvida vi skulle ha kunnat fördjupa vår resultatbild genom att istället ha 
utfört 6 intervjuer med 3 socialarbetare. Detta skulle kunna ha lett till att vi funnit fler 
och tydligare omedvetna försvarsmekanismer då det kunde ha gett oss tid att mellan 
de 2 intervjutillfällena med varje person reflektera över strategierna. Vi är dock nöjda 
med vad vi lyckats finna för strategier hos våra intervjudeltagare. 

I och med att vi skickade intervjuguiden till intervjudeltagarna i god tid innan 
intervjutillfället är det möjligt att detta kan ha bidragit med ett undanhållande av 
information från intervjudeltagarens sida. Vi anser dock att detta var värt att riskera då 
vi ur etisk synpunkt ville att intervjudeltagarna skulle veta vad de förväntades ge svar 
på. En positiv följd tror vi är att intervjudeltagarna på detta sätt fick tid till reflektion 
över vad som kan vara svårt i deras arbete och hur de kan handskas med dessa 
svårigheter. 
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De avgränsningar vi gjort i form av att inte lägga någon vikt vid skillnader i vårt 
resultat mellan kön, ålder och etnicitet har för oss varit viktiga. Detta då en sådan 
undersökning hade varit alltför omfattande för att kunnas ta hänsyn till i denna studie. 
Vi vill även påtala att vi i denna studie har velat se till människan och inte människans 
medfödda egenskaper. 

Vårt teorival hade kunnat se annorlunda ut, exempelvis hade vi kunnat använda oss av 
ett socialkonstruktivistiskt perspektiv men vi tror då att studien hade haft mer fokus 
på varför socialarbetare använder de strategier de gör och hur de samhälleliga 
konstruktionerna påverkar arbetet. I och med vårt teorival anser vi att vi har fått ett 
större fokus på strategierna i sig vilket vårt intresse med studien har varit. 

De teman vi valde att utgå ifrån har resulterat i att vi kan se att det ligger större tyngd 
på temat strategier. Detta var något vi inte förutsåg men vi anser för den sakens skull 
inte att resultatbilden blivit skev då studiens fokus ligger på just att finna strategier. 
Denna tyngd ser vi som positiv då vi tolkar det som att socialarbetarna vi intervjuat är 
medvetna om vikten av strategier. 

6.4 Vidare forskning  

Något vi tror skulle kunna vara intressant är att undersöka hur olika socialarbetare 
strategier skiljer sig åt beroende på vilken kommun eller stadsdel de arbetar i. Detta 
då vi dels tror att det kan finnas skillnader i hur organisationen tillhandahåller 
socialarbetaren med strategier och dels tror vi att det finns andra aspekter som 
påverkar, exempelvis ekonomi. 

Ett annat förslag på vidare forskning skulle kunna vara att se till skillnader i strategier 
för olika yrken inom socialt arbete, förslagsvis mellan missbruksvård och 
utredningsarbete inom barnavård. Vår tanke med detta är att det i ena fallet kanske 
förekommer strategier av mer konfronterande karaktär. 

Vidare skulle det kunna vara intressant att undersöka hur socialarbetarens föräldraroll 
påverkar dennes arbete med barn och unga. Då är vårt förslag att använda sig av 
rollteori. Något som vi inte nämner i denna studie men som vi ändå haft funderingar 
kring är om det är svårare att arbeta med barn och unga om socialarbetaren själv är 
förälder. 

Ytterligare perspektiv på denna studie som skulle kunna vara intressant att undersöka 
är eventuella skillnader i strategier hos människor med de egenskaper vi valt att bortse 
ifrån nämligen kön, etnicitet eller ålder. 

6.5 Slutsatser 

I inledningen av denna studie refererade vi till Trunnerup (1999, s. 119) som påtalar 
vikten av att vara medveten om svagheter och styrkor i den professionella rollen. I vår 
studie har det för oss blivit tydligt att det är viktigt att förstärka en socialarbetares 
styrkor och medvetandegöra dennes svagheter för att dessa ska kunna hanteras. I 
avsaknad av funktionella strategier ser vi det som svårt att som socialarbetare klara av 
det sociala arbetet med barn och unga. 
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De medvetna strategierna som framkommer i den här studien är i regel positiva och 
våra socialarbetare visar på en medvetenhet om vad som för dem är funktionellt. Vi 
tolkar det som att de omedvetna försvarsmekanismerna i större utsträckning kan vara 
negativa än de medvetna. Trots att omedvetna strategier riskerar att användas i 
absurdum tror vi ändå att det är nödvändiga för att överleva inom yrket. 
Försvarsmekanismerna kan möjliggöra frister för socialarbetaren vid exempelvis 
oförmåga att hantera en situation. Vi tror att försvarsmekanismer på detta sätt och i 
samverkan med medvetna strategier kan skapa mer hållbara socialarbetare. 

Just samverkan mellan olika slags strategier tror vi är ett mycket funktionellt sätt att 
hantera svåra situationer på. Med samverkan menar vi att exempelvis 
emotionsfokuserad coping kan hjälpa en socialarbetare att hantera starka känslor som 
kan uppstå och riskerar att ta överhanden i arbetet. Om en socialarbetare på detta vis 
kan ta kontroll över sina känslor anser vi att det underlättar att med problemfokuserad 
coping då ta tag i och kunna lösa det som orsakar dessa känslor. Trots att det sociala 
arbetet till stor del är praktiskt påvisar det här ändå vikten av att socialarbetare bör 
kunna befästa sina tankar och känslor i teorier. 

Vi inledde studien med ett citat av Imperiet, som speglar den tro vi hade om att det 
var lätt att som socialarbetare riskera att gå in i rollen av att bara lyda order och på 
den vägen förlora sig själv. I efterhand ser vi fortfarande denna risk och tänker att 
detta är något som kan utvecklas om en socialarbetare är i avsaknad av funktionella 
strategier. Dessa strategier anser vi behövs för att hantera de svåra tankar och känslor 
som annars riskerar att tillintetgöra människan i socialarbetaren. En av de strategier 
som framkommit i studien, som vi ser som viktigast är att våga söka stöd i 
omgivningen. Vi tror att om socialarbetaren inte vågar lufta sina tankar och känslor 
kan detta enbart generera negativa konsekvenser. Socialarbetare är ju trots allt 
människor och inte stålmän. 
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide 

 
Bakgrund 

• Ålder? 

• Yrkesverksam inom vilket område, hur länge, hur hamnade du här och hur 

länge har du varit här? 

• Din uppgift? (Enbart utredande, uppföljande av insats, behandling, råd och 

stöd, förebyggande eller uppsökande?) 

• Tidigare arbeten? 

• Vilken utbildning har du bakom dig? 
 

Känslor 
• Vad är det som är svårt i det sociala arbetet med barn? Kan du ge exempel på 

en svår situation/händelse/beslut? 

• Vad för slags känslor är det som kan väckas vid svåra beslut/situationer? 

• Hur påverkar känslorna kring ditt arbete ditt hem- och familjeliv? 

 
Strategier 

• Vad har du för tankar när svåra situationer uppstår? 

• Hur tycker du att du hanterar de tankar som kan komma kring de svåra 

situationer som kan uppstå?  

• Betydelsen av familj och annat socialt nätverk? 

• Något du vet att du saknar som skulle kunna hjälpa dig ytterligare i hantering 

av de egna tankarna/känslorna? 
 

Verktyg 
• Vad erhåller du för verktyg från din chef/-er? 

• Från kollegor? 

• Utifrån? (ex handledning av professionell) 

• Saknar du något inom detta område? Finns det något som bör utvecklas? 

Övrigt 
• Kan du på något sätt koppla ihop de delar vi pratat om (känslor, strategier och 

verktyg)? 

• Har du något övrigt att tillägga? 

 


