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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur olika socialarbetare, verksamma inom det 

sociala arbetets fält, upplever sig påverkas emotionellt av och i sitt arbete med klient, till följd 

av mötet med klienten. Vidare hur de hanterar eventuell påverkan och upprätthåller en sund 

balans mellan arbete och privatliv utifrån krav, återhämtning, och professionalism. Vår metod 

är kvalitativ och nio socialarbetare har blivit intervjuade. De teorier som har använts för 

analys är copingteori, interaktionism, KASAM och begreppet stress. Studiens resultat har 

visat att i interaktionen med klient tenderar socialarbetare i större utsträckning bli negativt 

påverkade. Däremot finns också en tydlig positiv påverkan som härstammar ur klienters 

visade uppskattning och tacksamhet vid lyckat stöd. Den negativa påverkan kan visa sig 

genom olika stressymptom som leder till att informanter har svårt att släppa arbetet. Gällande 

hantering av mötet med klient har resultaten visat att erfarenheter av olika slag utgör en viktig 

faktor i hur socialarbetare hanterar mötet. Andra faktorer är socialt stöd från chef, kollegor 

och handledare, samt stöd i privatlivet. Meningsfull fritid har också varit en viktig faktor. Den 

kanske viktigaste faktorn som resultatet har visat på är vikten av en ständig självreflektion för 

att öka medvetenheten om egna behov, problem och förmågor.  
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Abstract  

The purpose of this study was to investigate how different social workers working in the field 

of social work feel emotionally affected by and in their work with clients as a result of the 

meeting with the clients. Furthermore how they handle possible impact and maintain a healthy 

balance between work and privacy based on demands, recovery, and professionalism. The 

method has been qualitative where nine social workers have been interviewed. The theories 

used for the analysis of the material were copingtheory, interactionism, KASAM and the 

concept of stress. The results of the study have shown that in the interaction with the client, 

social workers tend to be more negatively affected. On the other hand, there is also a clear 

positive impact that comes from clients' appreciation and gratitude for successful support. 

Negative impact can be manifested by different stress-symptoms, which causes the 

participants difficulty in focusing, away from their work. When it comes to the managing of 

the meetings with clients, our study has shown that experience of different kinds is an 

important factor in how social workers handle the meeting. Other factors are social support 

from the boss, colleagues and supervisors, as well as support from friends and family. 

Meaningful time off work has also been an important factor. The perhaps most important 

factor that the outcome has shown is the importance of constant self-reflection to raise 

awareness about individual needs, problems and abilities. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter som tagit sig tiden att dela sina upplevelser, 

tankar och erfarenheter med oss. Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig. Det är tack 

vare er vi lärt oss massor om hur vi kan optimera vårt framtida yrkesliv, och också som 

ytterligare intresse vuxit för ämnet under hela uppsatsens gång. Det har varit fantastiskt roligt 

och intressant att få träffa er och en utmaning av avgränsa denna uppsats i materialväg då vi 

bokstavligt talat fått lägga band på oss för att inte gräva ner oss i varje stavelse och ämne som 

vidrörts under intervjuernas gång.  

 

Vi vill också tacka vår handledare som guidat och trott på oss från början till slut. Särskilt vill 

vi tacka för skarpa råd vad gäller intervjuteknik och hantering av material.  

 

Arbetsfördelningen har sett jämn ut under arbetets gång. Vi har delvis arbetat i Google drive 

och när vi inte har suttit tillsammans och skrivit har vi löpande kommenterat varandras texter 

och diskuterat med varandra innan vi har släppt eventuella frågor som uppstått. Nicole har 

haft det övergripande ansvaret för inledning och teori medan Mays har haft det övergripande 

ansvaret för metod och tidigare studier. Resterande kapitel har vi båda två haft samma ansvar 

för. Vi tar båda ansvar för alla delar av uppsatsen då de är noga genomgångna av båda parter.  

 

Nicole Hultberg & Mays Al-Musfi 

19 Maj 2017 

Stockholm 
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1. Inledning och bakgrund 

I det sociala arbetet möter utredare och behandlare inom olika områden mängder av 

människor i utsatta situationer och med spridd problematik. Vi tror inte att det är en enkel sak 

att möta människor i deras utsatthet och att hjälpa dem som är behövande. Vi undrar vad detta 

gör med den som utreder eller behandlar klienter inom det sociala arbetets fält. Hur 

förhåller sig socialarbetaren till eventuellt svåra och mycket tunga möten med klienter i sitt 

arbete?  

 

Bolmstedt (2014) skriver att uppemot 10 000 personer som jobbar inom kontaktyrken i 

kommuner och landsting har långtidssjukrivits på grund av psykisk ohälsa. Detta är en 

fördubbling jämfört med för fem år sedan från artikelns datum. Det kan finnas många orsaker 

till sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Kanske kan sjukskrivningar till följd av emotionellt 

påfrestande och tungt arbete vara en av de främsta orsakerna när det kommer till socialt 

arbete. 

 

Lindqvist (2014) skriver att efter ett par år i yrket hamnar socialarbetare i en riskgrupp för att 

sluta. Det händer efter att socialarbetare har fått överblick över arbetsuppgifterna och lärt 

känna arbetsplatsens rutiner och resurser, ”från att kanske ha haft en mer omnipotent 

uppfattning om sig själv och sina egna personliga möjligheter ser en sig som rätt maktlös och 

kan uppfatta detta som en personlig brist på förutsättningar eller att arbetsvillkoren är för 

omöjliga. Stödet till handläggare i denna yrkesutvecklingsfas behöver inriktas på att fördjupa 

förståelsen av sig själva i sina arbetsuppgifter för att de skall kunna gå vidare och verkligen 

bli erfarna handläggare som kan bära verksamhetens professionella etos, i förhållande till 

klienter och mer oerfarna kollegor” skriver Lindqvist (2014). Men, fortsätter Lindqvist, 

”istället är det inte ovanligt, att en redan på det här stadiet av yrkesutveckling uppfattas som 

erfaren och blir tvungen att bära ett ansvar som inte motsvaras av den egna professionella 

mognaden” (Lindqvist 2014:7). 

I takt med att vi som skriver denna uppsats nu närmar oss examen har vi kommit att intressera 

oss särskilt för detta, inte bara för att vi hoppas kunna rusta oss bättre för vårt framtida arbete, 

utan även för att vi saknat just detta tema i vår utbildning. Vi tycker att det här är ett mycket 

viktigt ämne och tyvärr finns det få studier i Sverige som handlar om den emotionella 

påverkan av mötet. Därför vill vi med denna uppsats lyfta vikten av att studera ämnet. Vi vill 
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göra socionomstudenter uppmärksamma på vad som är nyckeln till ett lyckat möte, med minst 

negativ påverkan. Vi är intresserade av att titta på hur socialarbetare upplever sitt arbete med 

fokus på mötet med klient. Vad sker hos den som stiger upp varje morgon för att möta 

människor i utsatthet?   

I denna uppsats söker vi därför ta reda på om, och i så fall hur, den enskilda socialarbetaren 

påverkas emotionellt av sitt arbete i mötet med klient.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att söka kunskap om hur olika socialarbetare, verksamma inom det 

sociala arbetets fält, upplever sig emotionellt påverkas av och i sitt arbete med klienter, till 

följd av mötet med klienten. Vidare hur socialarbetare hanterar eventuell påverkan och 

upprätthåller en sund balans mellan arbete och privatliv utifrån professionalism, de krav som 

ställs, och behovet av återhämtning.  

 

Frågeställningar:  

 Hur upplever sig socialarbetare emotionellt påverkas av mötet med klienten? 

 Hur hanterar socialarbetare eventuell påverkan av mötet med klienten? 

 

1.2. Uppsatsdisposition 

Uppsatsen består av sammanlagt sex kapitel. Efter det första kapitlet som utgörs av 

inledningen kommer kapitlet tidigare forskning där vi sammanställer tidigare studier och 

rapporter som har gjorts i ämnet. Därefter kommer ett kapitel om de relevanta teorier och 

begrepp som ska användas vid analysen av resultatet. Nästa kapitel handlar om vår metod, 

vårt urval och tillvägagångssätt som också beskriver uppsatsens tillförlitlighet och vilka etiska 

aspekter vi har tagit hänsyn till. Sedan kommer kapitlet resultat och analys som följs av det 

sista kapitlet diskussion och slutsatser där vi också avhandlar våra egna åsikter och ger förslag 

på vidare studier. 

2. Tidigare forskning 

Kapitlet inleds med en översikt av vår sökprocess i att nå tidigare relevanta studier. Därefter 

följer ett avsnitt där vi presenterar de tidigare studier och var de gjordes. Detta följs av 

kapitlets kärna, en sammanställning av olika resultat från tidigare studier vilka presenteras 
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under relevanta teman utifrån vår egen studie på hur socialarbetare påverkas av mötet med 

klient och hur de hanterar detta för att upprätthålla balans mellan sitt privatliv och arbetsliv. 

Slutligen följer ett avsnitt om brister i dessa studier som vi tänker täcka med den här studien. 

 

2.1 Sökprocess 
Vi har använt oss av Södertörn Högskolas databas för att finna tidigare studier. Vi fann 

relevant material i skrifterna Taylor & Swift och Oxford Journals. Vi har också använt oss av 

Google Scholar. De engelska sökorden som vi använde var: Social workers, emotions, 

emotional labor, coping, stress och positive emotions. De svenska sökorden var: KASAM, 

socialarbetare, coping, motöverföring och ‘hitta balans’. Vi har även använt oss av DIVA-

portalen då vi har sökt efter relevanta examensarbeten för att nå förförståelse kring vårt 

uppsatsämne. Utifrån olika arbetens referenslistor har vi funnit ytterligare studier.  

 

2.2 Presentation av utvalda studier 

Collins (2008) artikel är en sammanställning av resultat från olika studier om socialarbetares 

inställning till sitt arbete i Storbritannien. Moesby-Jensen och Nielsen (2015) har gjort en 

kvalitativ studie om tre typer av känsloregleringar hos socialarbetare på två olika 

socialtjänster i Danmark. Olsson (2011) skriver ett kapitel i boken “Hur går hon?“ av 

Enanderoch Holmberg. Kapitlet handlar om hur socialarbetare som professionella påverkas av 

att möta våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar och om olika strategier som hjälpmedel för 

att hantera mötet. Susanna Carolussons är en svensk legitimerad psykolog och psykoterapeut 

som använder hypnos som terapimetod på sin klinik. I Carolussons studie (2004) särskiljer 

hon tre olika typer av behov som negativt eller positivt påverkar motöverföring, ett begrepp 

som förklaras längre fram, i samtal med klient beroende på individens självkännedom.  

 

2.2.1. Konsekvenser av det emotionella mötet 

Det ofta emotionella mötet med klient, som utsatts exempelvis för våld, ställer kvar på 

behandlaren att ta på sig klientens glasögon för att kunna leva sig in i dennes situation, men 

det är viktigt att inte låta dessa känslor ta över i ens eget inre (Olsson 2011:7; Moesby-Jensen 

& Nielsen 2015:691). Det är ytterst viktigt att hålla balansen, mellan att förstå klientens 

perspektiv på ett problem och att inte låta sig bli påverkad av klientens känslor, eftersom 

känslorna i mötet med andra “smittar”. “Smittas” behandlare av klientens negativa känslor 
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kommer behandlaren inte kunna överföra positiva tankar och känslor till klienten, alltså går 

behandlarens roll som den hoppingivande hjälparen förlorad i det fallet, menar Olsson 

(2011:7).  

 

För den behandlare som lyssnar till klientens berättelse om utsatthet gäller det att på ett 

professionellt sätt härbärgera den emotionella situationen, vilket ställer höga krav på 

behandlaren (Olsson 2011:7; Moesby-Jensen & Nielsen 2015:691). Konsekvensen av mötet 

med en utsatt klient kan leda till att behandlaren får skuldkänslor över att själv ha ett bra liv. 

Detta riskmoment skapar en känsla hos behandlaren att inte vilja tillåta sig själv leva ett bra 

liv, i solidaritet med sin klient. 

 

En annan konsekvens av mötet med klienter som upplever svåra livsvillkor är stress (Olsson 

2011:10) vilket närmare beskrivs under vårt teoriavsnitt och som kan yttra sig på fysiska och 

kognitiva sätt genom olika symptom . Olsson (2011:8) nämner ett specifikt symptom, som 

tillhör det kognitiva konsekvenserna, så kallat “ontologisk chock”, det vill säga ett stadie där 

individen börjar ifrågasätta det essentiella hen trodde på och visste om sig själv och samhället 

till följd av att hen fått möta andras utsatthet på så nära håll. Ett exempel är den som arbetar 

med kvinnor som utsatts för våld av män och vad detta gör med den egna bilden av just män 

(Olsson 2011:7f).  

 

Rollen som hjälpare kan skapa positiv inställning hos socialarbetare trots den höga graden av 

stress, enligt resultat av flera studier i Collins artikel (2008:1176). Frågan som uppstår här är 

varför behandlaren påverkas av mötet med klienten och hur behandlaren kan hålla balansen 

mellan att förstå klientens situation utan att bli allt för påverkad av den. 

 

2.2.2. Varför behandlaren påverkas 

Enligt Moesby-Jensens och Nielsens studie (2015:698) kan anledningarna till varför några av 

socialarbetarna i studien som sa sig bli mycket påverkade av sina klienters berättelser, variera. 

Det kan dels bero på den särskilt svåra situationen som klienten befinner sig i eller på att en 

klients berättelse väcker gamla och starka känslor hos socialarbetaren. Det kan också bero på 

orsaker som inte är relaterade till fallet eller klienten, exempelvis socialarbetarens humör eller 

känslighet en viss dag. Om något särskilt inträffat innan mötet kan detta också påverka 
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socialarbetarens förmåga att reglera sina känslor under själva mötet (Moesby-Jensens & 

Nielsen 2015:699). 

 

Flera forskare har lyft vikten av medvetenhet och självreflektion över sin roll som 

socialarbetare, särskilt i mötet med klient (Collins 2008; Carolusson 2004; Olsson 2011), för 

att så snart som möjligt kunna upptäcka signaler som tyder på psykisk eller fysisk påverkan 

hos socialarbetaren och många gånger behandlaren. Självreflektion kan innebära att ställa 

frågor till sig själv om sin hälsa till exempel; Vilka känslor dominerar i min vardag? Har mitt 

mående förändrats över särskild tid? (Olsson 2011:9f). Det gäller att ställa rätt fråga i rätt 

sammanhang för att hitta en lösning om det är nödvändigt. Är frågan riktad till det privata 

såsom särskilda upplevelser, vänner, familj eller fritid, eller är frågan riktad till arbetet och 

situationer kopplade till detta? 

 

Motöverföring vid behandlande samtal innebär att behandlarens personliga drivkrafter och 

behov påverkar själva behandlingen i fråga (Carolusson 2004:4f). Carolusson (2004) skriver 

att det är viktigt att undersöka hur behandlarens personliga och omedvetna historia aktiveras i 

det terapeutiska mötet med patienten. Om dessa omedvetna behov driver fram en negativ 

motöverföring eller inte, beror på behandlarens medvetenhet om att sådana behov existerar 

(Carolusson 2004:4f). Carolusson (2004:5) beskriver utifrån psykodynamiskt perspektiv tre 

olika krafter som kan påverka behandlaren i mötet med klient vilka följer: reparationsbehovet, 

prestationsbehovet och - eller narcissistiska behov. Vidare menar Carolusson (2004:5) att 

dessa krafter kan verka till behandlarens fördel eller nackdel beroende på behandlarens 

medvetenhet kring dem. Tillfredsställelse vid reparationsbehov, det vill säga behandlarens 

personliga behov av att hjälpa, kan triggas eller undvikas på olika sätt (Carolusson 2004:5).  

 

Reparationsbehov tillfredsställs när klienten visar tacksamhet inför behandlarens hjälp och 

ambition, vilket leder till så kallad positiv motöverföring. Om klienten däremot inte 

tillfredsställs kan motöverföring bli ett problem. Problemet uppstår när behandlarens 

omedvetna dynamik driver fram ett beteende som är baserat på̊ egna personliga 

reparationsbehov,detta på̊ bekostnad av lyhördhet, reflektion och självkännedom. Carolusson 

(2004:6) skriver vidare att: “Vi kan ha ett omedvetet och oreflekterat reparationsbehov, som 

om det frustreras i mötet med kritiska, krävande patienter – kan locka oss att okritiskt 

anamma metoder, som utlovar snabb och effektiv bot.”. Dessa metoder som den 

professionella kan komma att använda sig av, för att hjälpa klienten som vägrar hjälp eller 
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som mottar hjälp långsamt, kan skaka den professionella rollen. Därmed måste den 

professionelle vara medveten om rollens gränser och kapacitet vid hjälpen av klienten för att 

klienten ska kunna få just rätt hjälp och stöd (Olsson 2011:12). Det blir farligt när 

behandlaren tror att hen har obegränsade resurser eller obegränsad förmåga att hjälpa klienten 

eller att behandlaren själv ska lösa klientens problem. För att må bra måste behandlaren ha i 

åtanke att hen ska ge adekvat hjälp: “Adekvat hjälp innebär här att utveckla ett professionellt 

förhållningssätt som bidrar till att den andra blir kapabel att lösa sina egna livsproblem. Detta 

är en konst som yrkesverksamma ständigt måste utveckla”(Olsson 2011:12). 

 

Prestationsbehovet, är ett behov som enligt Carolusson (2004:6) kan leda behandlaren till att 

tillämpa erkända behandlingsmetoder på klientens fall istället för att ge klienten personligt 

anpassat stöd som passar klientens specifika fall. Detta kan förklaras med behandlarens behov 

av att identifiera sig med handledarens eller ledningens metoder. Skulle denna identifikation 

brytas riskerar behandlaren, det hen helst skulle undvika, att hamna i ett utanförskap på 

arbetet (Carolusson 2004:6). Studier som Collins (2008:1181) refererar till i sin artikel pekar 

också på vikten av att få positiv feedback eller beröm på arbetsplatsen och att känna sig 

värdefull på jobbet. Detta betyder att inbyggt i behandlande yrken finns en slags 

prestationsångest som Carolusson beskriver så här:  

I mötet med en vilsen och hjälplös patient provoceras hjälparen att göra något konkret åt 

situationen. Han/hon kan annars bli beskylld för att ingenting göra. Får man betalt måste man 

faktiskt göra något. Ledning och patient kan aktivera behandlarens prestationsångest från 

varsitt håll. Om den inte analyseras och begripliggörs som en motöverföring, så finns risken 

att den förnekas och vänds till en diagnostisk eller teknisk fråga. (Carolusson 2004:6) 

 

Den tredje kraften hos behandlaren enligt Carolusson (2004:6f) som kan leda till negativ 

motöverföring om behandlaren inte är medveten om det är narcissistiska behov. Det finns två 

typer av narcissistiska behov, varav den ena är primär narcissism som är en normal 

egenkärlek som föregår kärleken till andra och bygger på det basala kärleksförhållande som 

individen har fått sedan barndomen. Om primär narcissismen inte tillfredsställs uppstår 

behovet av sekundär narcissism, vilket är individens behov och uppsökande av bekräftelse, 

beröm och uppskattning för att uppfylla sin narcissism. Carolusson (2004:6f) menar här att 

behandlare som möter patienter som i hög grad är deprimerade eller frustrerade kan uppleva 

negativ motöverföring, för att patientens känsla av hopplöshet kan skapa osäkerhet hos 

behandlaren. Därför uppmanas behandlaren att ta hjälp i dessa fall. Om behandlaren inte är 
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medveten om sina narcissistiska behov kan hen bli negativt påverkad även av patientens 

bortstötning av behandlarens hjälp, vilket kan leda till att behandlaren även här vänder sig till 

andra hjälpmetoder med syfte att nå patientens och slutligen sin egen tillfredsställelse 

(Carolusson 2004:6f).  

 

2.2.3. Olika regleringsmönster 

Moesby-Jensen och Nielsen (2015:695) skriver i sin studie om tre olika sätt genom vilka 

socialarbetare tenderar att reglera sina känslor i mötet med klient. Ett sätt, som även Olsson 

(2011) skriver om, är att en vid reflektion kring om en påverkas i mötet med klient, aktivt 

väljer att stänga av sina känslor under och efter mötet för att inte riskera att bli påverkad på 

något sätt. Detta betyder inte att socialarbetaren agerar icke-medmänskligt inför klienten, utan 

att socialarbetaren inte börjar resonera eller agera utifrån sina egna känslor och upplevelser 

vad gäller situationen i fråga (Moesby-Jensen och Nielsen 2015:696; Olsson 2011:8). En 

annan typ av reglering är när socialarbetare aktivt skjuter ifrån sig känslorna vid själva mötet 

för att behandla dem vid ett senare tillfälle, exempelvis när denne träffar sin familj, 

handledare eller sina kollegor. Den tredje typen är när känslorna tar över och dominerar och 

här sa sig socialarbetare i Moesby-Jensens och Nielsens studie (2015:698) bli påverkade på ett 

sätt som gjorde att de inte kunde låta bli att ta med sig fallen hem.  

 

2.2.4. Effektiv Coping 

Självreflektion och medvetenhet kring behandlarens egna problem kan därigenom bidra till 

utveckling av lämpliga och effektiva copingstrategier, det vill säga en bemästringsförmåga 

som hjälper till med hanteringen av påfrestande situationer eller handlingar (en närmare 

beskrivning av begreppet finns under teoriavsnittet) (Collins 2008:1177). Vidare menar 

Collins (2008:1183) att individuella personliga skillnader är en variabel som avgör hur en 

person i fråga reagerar på en stressfylld situation och hur effektiv särskild coping kan vara 

här. Personer som tror att de har tillräckligt mycket kontroll över en situation brukar använda 

aktiva copingstrategier som är effektiva och positiva - medan de som inte tror att de kan göra 

något åt situationen brukar använda sig av strategier såsom förnekelse vilken kan ses som 

negativ (Collins 2008:1183).  

 

En effektiv copingstrategi kan vara att planera en handling i tid för att undvika stress eller att 

vänta med handlingen som en vet skapar stress till den mest lämpliga tiden för att kunna 
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hantera detta (Collins 2008:1177). Vidare skriver Collins att sådant som optimism, god 

självkänsla och flexibilitet spelar stor roll för hur människor handskas med en påfrestande 

situation, men också motsatta personlighetsdrag såsom benägenhet till pessimism. Detta 

påverkar således hur en förhåller sig till sitt handlingsutrymme och tacklar stressorer i sitt 

arbete (Collins 2008:1183f). Socialarbetare som har utvecklat effektiva copingstrategier är 

också de som känner sig mest nöjda med sitt arbete (Collins 2008:1184). Socialarbetarens 

användning av coping för att bekämpa stress påverkas av de föregående variablerna. 

 

2.2.5. Stöd på arbetet 

Olsson (2011:13) lyfter vikten av att den som är ny på jobbet får en mentor. Dessutom bör all 

personal, genom formella strukturer och informella sammanhang, få stöd från chefer och 

arbetskamrater, och minst lika viktigt är att ha kvalificerad handledning (Olsson 2011:13). På 

samma sätt menar Collins att socialarbetare upplever stödet från arbetskamrater och 

handledning som det mest effektiva när det kommer till utvecklandet av copingstrategier för 

att undvika stress, enligt studier i hans artikel (Collins 2008:1181f).    

 

När socialarbetare blir påverkade på ett visst sätt tenderar de vilja vända sig till sina 

arbetskamrater eller handledare och dela sina känslor med dem och på det sättet undviker 

socialarbetare utmattning (Moesby-Jensen & Nielsen 2015:698; Collins 2008:1182).  

 

Det är också viktigt att ha en tydlig och uppdaterad struktur på jobbet, som informerar om 

vilka krav och förväntningar som finns på den professionella menar både Olsson (2011:12) 

och Collins (2008:1182).  

 

2.3. Forskningslucka 

Utifrån vår sökning har vi inte hittat nationell forskning specifikt om mötets påverkan på den 

enskilde socialarbetaren, något vi förmodar kanske finns inom andra fält. De studier som vi 

har hittat handlar om effekten av det organisatoriska som en anledning till att flera 

socialarbetare sjukskrivs eller väljer att säga upp sig. Därmed tänker vi med den här studien 

lyfta vikten av den emotionella påverkan som uppstår utifrån den enskildes hantering av 

mötet. Dessutom handlar ovanstående studier, förutom Collins (2008), om enbart den 

negativa påverkan. Vi vill med den här studien visa att det också finns en möjlighet till positiv 
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påverkan. Vi lyfter också vikten av en bra socionomutbildning som förbereder socialarbetare 

för sitt framtida arbete. Något som ovanstående studier inte avhandlar.  

3. Teorier och teoretiska begrepp 

3.1. Presentation och tillämpning av teorier och teoretiska 

begrepp 

Vi har valt att utgå ifrån två perspektiv vid val av teori, för att få mer övergripande syn på hur 

socialarbetare påverkas av, och hanterar mötet med klienten. Dels använder vi ett psykosocialt 

perspektiv som ger en förståelse av vad som händer socialt mellan klienten och 

socialarbetaren under mötet. Detta presenterar vi genom interaktionismen och emotioner 

skrivna av Månsson (2010) samt Scheff och Starrin (2010) som ger kunskap om varför 

socialarbetare påverkas av mötet. Vi tänker, utifrån kunskap vi har fått från tidigare studier, 

att när två personer interagerar med varandra så sker ett mer eller mindre medvetet utbyte av 

känslor och upplevelser under själva interaktionen. Något som kan leda till att olika emotioner 

hos båda parter väcks.  

 

Det andra perspektivet är det psykologiska. Detta presenterar vi genom teori om Coping som 

grundades av Lazarus och Folkman i sin bok Stress, Appraisal, and Coping (1984). Brattberg 

presenterar i sin bok Att hantera det ohanterbara (2008) coping och dess delar på ett 

strukturerat och tydligt sätt. Därmed tar vi hennes presentation som en komplettering till 

Lazarus och Folkmans. Coping ger en förståelse för hur den enskilde socialarbetaren upplever 

och hanterar mötet med klienten genom copingprocessens olika stadier: före, under och efter 

mötet. Förståelsen för vilka resurser den enskilde socialarbetaren behöver ha, för att kunna 

utveckla rätt strategier till rätt handling, kommer vi att analysera utifrån copingsresurser och 

strategier. Där känslan av sammanhang är en återkommande resurs hos informanter i denna 

studie är det viktigt att utförligt förstå den. Vi presenterar KASAM utifrån sin grundare Aaron 

Antonovskys (2005) definition. Kopplingen mellan problemfokuserade och känslofokuserade 

copingstrategier kommer att hjälpa oss förstå hur svårigheter i mötets arbetsrelaterade frågor 

kan leda till att fokus skiftar till det emotionella istället.  

 

Eftersom vi i denna uppsats syftar till att finna den emotionella påverkan av mötet kan 

användning av begreppet stress vara lämpligt, då stress kan bli en konsekvens av att 

socialarbetaren långvarigt påverkas av mötet med klient.  
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3.2. Interaktionism 
Interaktionsimeller symbolisk interaktionism är ett socialpsykologiskt perspektiv som 

myntades av sociologen Herbert Blumer år 1937. Han menade att den då dominerande 

behaviouristiska vetenskapstraditionen som framhöll stimulus-responsmodellen som 

förklaring till människans beteenden, inte räckte till för att beskriva hur och varför människor 

interagerar och reagerar så som de gör (Månsson 2010:150ff). Blumer menade att säreget för 

olika mellanmänskliga relationer är de tolkningar och definitioner av handlingar som skapas 

av just människan. Vi reagerar inte oreflekterat på stimuli som en betingad reflex. Vi 

tillskriver eller reagerar på en handling utifrån vilka vi är eller vem personen som utför 

handlingen är (Månsson 2010:150ff).  

 

Vi reagerar också utifrån emotioner som uppstår i oss. Kunskap om emotioner kan hämtas 

både ur den socialpsykologiska teorin om individens relation till sin omgivning och också från 

den psykologiska teorins tankar kring hur människans inre värld byggs upp i ett ständigt 

samspel med andra. Emotioner antas vara biologiskt och ärftligt förankrade utifrån nio 

grundläggande och olikgradiga affekter varav två är positiva, en neutral och sex negativa. 

Affekt innebär själva sinnerörelsen eller upplevelsen av en känsla, som sedan kan få uttryck i 

ett särskilt beteende. Emotionerna antas också vara, från livets första början, påverkade av 

interaktionen med omgivningen (Scheff & Starrin 2010:167f). 

 

Varje affekt har sitt eget biologiska aktionsmönster som tar sig uttryck genom olika reaktioner 

i kroppen och som genom utvecklingen från födseln och vidare in i livet kopplas ihop med de 

situationer då de först sattes igång, detta kallas också för association. På så sätt skapas ett inre 

referenssystem. Det är när den medfödda affekten på detta sätt aktiveras och fylls med 

erfarenhet som begreppet emotion blir giltigt. Affekterna kan beskrivas som känslornas 

biologi och emotionerna som dess biografi, och våra aktiveringar av dessa spelar stor roll i 

mötet med andra människor (Scheff & Starrin 2010:168f).  

 

Scheff och Starrin (2010) skriver bland annat att betydelsen och omfattningen av vad som 

betecknas vara ett socialt problem är beroende av de känslor det ger upphov till. Om starka 

känslor uppstår uppfattas ett problem som större än om det inte ger upphov till några känslor 

alls. Detta är en föreställning som klart kan fördjupas och preciseras då kopplingen mellan 

känslor och sociala problem är betydelsefull för både förståelsen för och lösning av olika 

sociala problem (Scheff & Starrin 2010:184). 
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En aspekt i detta är de sociala normer som existerar och fungerar internaliserande för 

människor. Det vill säga att vi uppträder på ett sätt som förväntas av oss i en given situation.  

Att studera något utifrån det interaktionistiska perspektivet innebär således att forskaren sätter 

sig in i och förstår de normer som är gällande där och då, utifrån vad forskaren har avsikt att 

studera(Månsson 2010:150ff). 

 

Det interaktionistiska belyser alltså processen, hur vi tar emot, tolkar och därefter 

reagerar,utifrån bland annat emotioner, på stimuli i mellanmänskliga relationer.  

 

Ett begrepp värt att nämna här är just ’emotionellt arbete’, myntat av Arlie Hochschild, 

professor i sociologi, som i en studie på yrkesgrupperna flygvärdinnor och inkassomän 

undersöker hur dessa tvingas reglera sina känslor i arbetet (Hochschild 1983). 

Hochschild skriver om hur själva regleringen av känslor är en stor del av jobbet i många 

yrken såsom hos flygledare, vårdpersonal och socialarbetare.  

Det emotionella arbetet är en process vilken innefattar att hantera känslor och uttryck för att 

uppfylla de emotionella kraven i ett jobb. Mer specifikt förväntas arbetstagarna reglera sina 

känslor under samspel med kunder, medarbetare och överordnade. Detta innefattar analys och 

beslutsfattande när det gäller uttryck av känslor, om det faktiskt känns eller inte, liksom dess 

motsats: undertryckandet av känslor som känns men inte uttrycks. (Hochschild 1983). 

 

3.3. Stress 

Stress är en okontrollerbar, ofta oförutsägbar och negativt laddad upplevelse som startas av 

yttre och inre faktorer i samverkan, vilket sätter jämvikten ur spel (Brattberg 2008:36). 

Stressreaktioner kan uppstå hos människor när kroppen och själen inte är i ett fungerande 

samspel längre, alltså när en individ har kommit i obalans fysiskt och/eller psykiskt. 

Stressreaktioner kan yttra sig genom kognitiva och kroppsliga symptom (Olsson 2011:10). 

Till de kroppsliga hör bland annat trötthet, utmattning, allvarliga sömnstörningar och 

muskelspänningar. Till de kognitiva hör exempelvis koncentrationsproblem, allvarliga 

minnesstörningar och låg stresstolerans.  
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3.4. Coping 

Coping är en psykologisk term som syftar på en föränderlig och regelbunden kognitiv och 

beteendemässig ansträngning med syfte att bemästra konflikter som kan uppstå mellan 

specifika yttre och/eller inre krav som bedöms överskrida en individs resurser (Lazarus& 

Folkman 1984:141; Brattberg 2008:9). Brattberg (2008:9) beskriver copingförmåga som den 

förmåga eller färdighet en person har när hen lever med osäkerhet, oro och ovisshet utan att 

förtvivla till följd av detta. Den som har en god copingfömåga har en god bemästringsförmåga 

att hantera situationen så som den är: Coping handlar således om förmågan att hantera 

psykologisk stress (Brattberg 2008:9). Coping (bemästring) sker enligt Brattberg (2008:33) 

både genom att personen i fråga påverkar, förändrar eller anpassar sin omgivning (yttre stress) 

och - eller genom sitt eget sätt att tolka och reagera, det vill säga förhålla sig till det som har 

skett eller sker (inre stress).  

 

Coping är inte en fast egenskap hos en individ utan en process som personen lär sig (Lazarus 

& Folkman 984:141). En copingprocess kan starta före, under eller efter att en eventuell 

stressande situation uppstått (Brattberg 2008:53). Förebyggande coping är det som sker före 

en viss händelse i syfte att förbereda sig inför den. Dynamisk coping kallas det som sker i 

samband med en händelse i fråga. Reaktiv coping sker strax efter händelsen och resterande 

coping startar först långt efter att en stressande händelse inträffat. Den som upplever en 

lyckad copingprocess ökar sin självtillit vilket leder till ökad förmåga att stå emot eller lösa 

framtida kriser eller stressande situationer (Brattberg 2008:33). Vidare menar Brattberg 

(2008) att copingprocesser hjälper till att minska den fysiska, emotionella och psykologiska 

stressen som följer av påfrestande livshändelser eller dagliga irritationsmoment. När Brattberg 

(2008:42) talar om effektiv coping menar hon att det krävs god balans mellan individen i 

fråga, omgivningen och dennes copingstrategier.  

 

3.4.1. Copingstrategier  

Beroende på typ av påfrestande livshändelse, händelsens allvar, varaktighet och sammanhang 

kan olika copingstrategier vara olika effektiva och leda till olika grad av anpassning 

(Brattberg 2008:42). Vidare menar Brattberg (2008:42) att olika individer använder olika 

copingstrategier och att en och samma individ kan använda olika copingstrategier vid olika 

skeden av en påfrestande händelse. Brattberg (2008) samt Lazarus och Folkman (1984) skiljer 

på två typer av coping: Problemfokuserad coping och känslofokuserad coping.  
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Problemfokuserad coping är uppgiftsorienterad och fokuserar på yttre problem som hindrar 

individen från att nå sina mål. Denna typ av coping används när problemet anses kunna lösas 

samtidigt som känslorna kan hanteras på ett positivt och konstruktivt sätt (Brattberg 2008:41). 

Problemfokuserad coping ska inte förväxlas med problemlösning då dessa skiljer sig åt 

genom att problemfokuserad coping syftar till att lösa problem skapade i individers inre 

också. Den går ut på att definiera problemet, hitta alternativ till lösningar, överväga kostnader 

och förmåner, välja det som fungerar bäst och till slut genomföra planen (Lazarus & Folkman 

1984:152).Men hur bemästrar individen emotionella problem? 

 

Känslofokuserad coping är den strategi som används när en individ i fråga upplever att den 

stressande situationen inte går att lösa. Vid känslofokuserad coping vänder individen sig till 

sina egna känslor, och söker acceptera situationen och/eller helt omvärdera den (Brattberg 

2008:41). Känslofokuserad copingstrategi hjälper individen att bibehålla hopp och optimism. 

Känslofokuserad coping har både en kognitiv form och en beteendemässig form. Den 

kognitiva formen av copingstrategin kan bland annat vara fokuserad till att minska emotionell 

ångest genom strategier såsom undvikande, distansering och selektiv uppmärksamhet 

(Lazarus & Folkman 1984:150). Andra kognitiva copingstrategier påminner om omvärdering 

och går ut på att tolka om betydelsen av situationen för att kunna hantera den emotionellt: I 

decided there are more important things to worry about (Lazarus & Folkman 1984:150).  

 

Lazarus och Folkman (1984:151) nämner en annan form av känslofokuserad coping där en 

inte direkt ändrar situationens betydelse som den kognitiva gör utan istället tolkar om vissa 

aspekter av situationen. Situationens betydelse kan vidmakthållas men särskilda reflektioner 

över situationen är tillfälligt bortglömda. Denna form kallas för beteendemässig 

copingstrategi och används genom exempelvis meditation, träning i syfte att rikta fokus på 

något annat än problemet, eller sådant som att “ta en drink och söka emotionellt stöd” 

(Lazarus & Folkman 1984:151).  

 

3.4.2. Copingresurser 

De tankar och reflektioner individen har om sig själv och sin omgivning har stor betydelse för 

vilken copingförmåga individen utvecklar (Brattberg 2008:38). Människor med en effektiv 

copingförmåga har en positiv attityd till sig själv där de ser på sig själv som en värdefull 

individ även om de råkar på negativa händelser. Däremot definierar individer, som har 
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pessimistiskt synsätt på sig själv och på sin omgivning, svårigheter som bestående. För att 

utveckla en effektiv copingförmåga varigenom en undviker problem hänvisar Brattberg 

(2008:39) till copingresurser.  

 

Hur copingresurser delas in kan variera men i den här uppsatsen utgår vi ifrån Brattbergs 

(2008:39) indelning där hon delar in copingresurser i yttre och inre resurser. De inre handlar 

om personlighetsfaktorer exempelvis självkänsla, känsla av sammanhang, självtillit, förmåga 

att se hopp, problemlösningsförmåga, förmåga att hantera relationer och personlig kontroll. 

Till de yttre copingresurser hör materiella tillgångar, socialt nätverk, levnadsstandard, 

ekonomi och tillgång till tid.  

 

3.5. Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang som nämndes ovan innefattar de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet och avhandlar hur dessa samspelar med varandra i individers 

tillvaro. Aaron Antonovsky som myntade begreppet, förkortat KASAM, intresserade sig för 

olika typer av påfrestning, också benämnt som stressorer, och menar att påfrestning eller 

stressorer som leder, eller inte leder till sjukdom, har att göra med just individers 

moståndskraft och förhållningssätt till saker och ting (Antonovsky 2005:16;45). 

 

Begriplighet är den komponent som utgör kärnan i KASAM och innefattar i vilken 

utsträckning en individ uppfattar inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som 

information som är ordnad och sammanhängande. Vid avsaknad av, eller låg begriplighet 

uppstår känslor av oordning och av kaos (Antonovsky 2005:44). 

 

Hanterbarhet innebär att uppleva att individen har tillräckliga resurser till sitt förfogande för 

att möta de krav som ställs på en. Resurserna i fråga kan alltså vara kontrollerade av en själv 

eller kontrolleras av behöriga andra, såsom en chef, partner och vänner. De en känner att hen 

kan räkna med och lita på. Vid låg känsla av hanterbarhet kan en känna sig som ett offer inför 

särskilda omständigheter, eller som att livet behandlar en orättvist (Antonovsky 2005:45). 

 

Meningsfullhet, motivationskomponenten, handlar om vikten av att uppleva delaktighet men 

också, tillräcklig, motivation, för att en ska investera känslomässigt i något. Meningsfullhet 
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innebär huruvida individen är benägen att ta sig an utmaningar och finna mening i dem 

(Antonovsky 2005:45f). 

Antonovsky talade också om stressorer som något hälsofrämjande och utvecklande, förutsatt 

att rätt socialt stöd finns när de uppenbarar sig (Antonovsky 2005:34). 

Under nästa kapitel kommer vi att hantera frågor gällande bland annat val av studier, teori och 

metod, för att ge vår läsare en vidare inblick i hur vi har gått tillväga för att finna svar på våra 

frågor.  

4. Metod 

I detta kapitel presenterar vi vår förförståelse kring ämnet vilket följs av motivering av val av 

metod, val av ansats, urval och avgränsning. Därefter redovisas avsnittet om datainsamling, 

tillvägagångssätt, genomförande av intervjuer och vår analysmetod. Slutligen presenterar vi 

hur vi ser på hänsynstagandet till uppsatsens tillförlitlighet och de etiska övervägandena som 

följs av ett avsnitt för metoddiskussion. 

 

4.1. Förförståelse 

Innan vi började med vår uppsats diskuterade vi vilken uppfattning var och en av oss hade 

kring uppsatsens ämne, vilket är en viktig utgångspunkt enligt Creswell (2013: 76ff). Vi hade 

båda vetskap om att socialarbetare ofta sjukskrivs på grund av sitt många gånger påfrestande 

arbete. Vidare konstaterade vi att vårt framtida yrke kan komma att beröra oss emotionellt 

mer eller mindre. Vi hade också vetskap om att den somhjälper andra kan uppleva lycka och 

tillfredsställelse. Detta är något vi bara snuddat vid i en tidigare kurs under vår utbildning. 

Under den kursen diskuterade vi handlingsutrymmet för socialarbetare och balansen som 

socialarbetare uppmanas försöka hitta mellan den dels professionella rollen, dels egna 

personliga erfarenheter och också balansen mellan själva arbetet och privatlivet. Däremot 

hade vi inte kunskap om vad denna emotionella påverkan beror på eller hur man bäst hanterar 

den, och detta blev vår kärna för uppsatsen. Utifrån detta kände vi att vi ytterligare behövde 

söka information kring, och fördjupa oss i ämnet för att förstå hur vi bäst skulle gå tillväga 

med uppsatsen för att nå syftet. Efter att vi läst tidigare studier och rapporter om ämnet kunde 

vi lättare ta oss an vår uppsats. 

 



16 
 

4.2. Val av metod 

Trost (2010:32) menar att de forskare som använder sig av kvalitativ metod är de som vill 

förstå människors sätt att reagera och försöker däri särskilja olika handlingsmönster. Eftersom 

vi vill få en fördjupad förståelse kring hur socialarbetare upplever sig påverkas av lyssnandet 

till klienters berättelser har vi valt att undersöka detta genom kvalitativ metod där 

datainsamling har skett genom individuella intervjuer (Trost 2010:67). Syftet med just 

individuell form är att fokusera på den enskilde intervjuades personliga upplevelser där hen 

inte riskerar bli påverkad av andra intervjupersoners svar. Intervjuerna är av semistrukturerad 

natur där intervjuguiden (Bilaga 3) har strukturerats utifrån teman med öppna frågor (Trost 

2010:42). På detta sätt har vi kunnat både styra intervjun och samtidigt ger informanterna 

utrymme för personliga svar utifrån deras berättelser och erfarenheter. Det är ett sätt att 

kartlägga individuella och delade upplevelser med utrymme för olika perspektiv av just 

samma erfarenhet, fenomen eller situation (Trost 2010:42).  

 

4.3. Val av ansats 

Creswell (2007:58) skriver att den fenomenologiska ansatsen bygger på ett gemensamt 

fenomen som samtliga av studiens informanter har upplevt och det som utmärker sig i deras 

upplevelser. Det handlar således om att lyfta upp det som utmärker fenomenet för 

informanterna, och att hitta det essentiella i fenomenet. Därmed har vi valt fenomenologi för 

att lyfta den emotionella påverkanav mötet med klient, som fenomen här, av mötet med 

klienten och för att förstå vad som utmärker den här påverkan och vad det är som gör att 

socialarbetaren påverkas eller inte påverkas. I fenomenologin ingår också att forskaren ska 

påstå något i frågorna hen ställer sig såsom vi här påstår att det finns en emotionell faktor i 

mötet med klient vilket vi har fått vetskap om genom tidigare studier.  

 

4.4. Urval och avgränsning 

Creswell (2007:128) menar att i en fenomenologisk studie ska samtliga informanter ha 

upplevt fenomenet som studeras och att urvalet skall anpassas efter studiens syfte varför vi 

har valt informanter som i sitt arbete, avgränsat till socialt arbete, har en direktkontakt med 

klienter i form av utredande eller behandlande samtal. Vidare har vi valt att avlägsna chefer 

och ledare i vårt urval då vi vill intervjua personer som har en regelbunden direktkontakt med 

klienter och för att de som arbetar på detta sätt är de som drabbas mest av psykisk ohälsa 

enligt studier (Lindqvist 2014). 
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Enligt Trost (2010:137) ska urvalet vara heterogent med variation men inte så att mer än en 

enstaka person är avvikande från resten. Den avvikande informanten i vår studie är en 

psykolog som inte studerat till socionom men som arbetar inom socialt arbete.  

 

Vi har intervjuat totalt nio informanter inom olika yrkeskategorier och åldrar där 

åldersspannet för våra informanter sträcker sig från 26 år till 48 år och samtliga utom en 

innehar socionomutbildning i grunden. Den som senast tog sin socionomexamen gjorde detta 

år 2017, och den informant som haft sin examen längst tog sin examen år 1996.  

 

Två av informanterna arbetar som kuratorer inom skola och äldrevård (Eva och Helena), en är 

privat psykoterapeut och kuratorkonsult vid skola (Maria), en är samordnare vid ett HVB-hem 

(Kim), en är samordnare på 50 % för sociala insatsgruppen och arbetar resterande 50 % med 

förebyggande arbete för unga (Zandra), tre är socialsekreterare inom familjeenheten (Anne, 

Caroline och Zandra), en är kriminalvårdare (Vivvi), och en är psykolog under utbildning 

(Adam), denne utan socionomexamen.  

 

Likväl som våra informanter arbetar inom olika fält idag har de spridd tidigare erfarenhet av 

socialt arbete vilket innefattar allt från stresshanterings-coaching till frivårdsinspektion, 

biståndshandläggning, uppsökande/fältarbete och arbete vid kvinnoklinik/vårdcentral, 

behandlingscentrerat arbete inom neuropsykiatriska funktionshinder och rådgivande arbete 

nära militär.  

 

Samtliga intervjuer ägde rum inom Stockholmsområdet med informanter som jobbar i olika 

delar av Stockholm med närförorter. Vi har använt oss av bekvämlighetsurval gällande åtta 

informanter varav den nionde tillkom genom snöbollsurval. Med bekvämlighetsurval menar 

Trost (2010:140) att forskaren väljer de informanter som hen råkar finna och som anses passa 

undersökningen. Snöbollsurval är en variant av bekvämlighetsurval och innebär att man får 

kontakt med en informant genom en annan informant (Trost 2010:141). Däremot finns det en 

nackdel med bekvämlighetsurval som vi kommer att diskutera under avsnittet 

metoddiskussion.  

4.5. Datainsamling och tillvägagångssättet 

Vi delade ett informationsbrev (Bilaga 1)som beskrev vår studie och syftet på sociala mediet 

Facebook. Detta i den slutna gruppen ”Socionom” då vi tänkte att detta var det snabbaste 
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sättet att få kontakt med lämpliga informanter. Vi informerade om studiens syfte och våra 

etiska överväganden och gav lite smakprov på intervjuguiden. Vi bad de frivilliga som ville 

bli intervjuade att kontakta oss via mejl eller via Facebooks personliga meddelandefunktion 

med hänsyn till att några kanske inte öppet ville tacka ja i tråden. Vid förfrågan om att få 

intervjuguiden i förskott skickade vi denna till informanterna. 

 

Enligt Trost (2010:66) ska intervjupersonen ha utrymme att själv bestämma platsen för 

intervjun men intervjuaren skall också medverka i detta för att inte lägga hela ansvaret på 

intervjupersonen. Därmed frågade vi informanterna var de ville mötas. Några intervjuer ägde 

rum på informanternas arbetsplatser medan några andra bad om att mötas på ett 

offentligt ställe såsom ett bibliotek eller café. I det senare fallet var det vi som letade upp ett 

bra offentligt ställe för att underlätta intervjuproceduren. Det viktiga för oss var att 

informanten skulle känna sig bekväm med att berätta och reflektera fritt, varav vi såg till att 

finna lugna caféer då vi inte ville riskera att bli störda precis som Trost (2010:65) framhåller, 

då han skriver att inga åhörare ska finnas i närheten när intervjun genomförs för att intervjuare 

och informant inte ska riskera att störas. 

 

Vår första version av intervjuguiden var i början mycket lång och en aning komplicerad men 

efter handledning reviderade vi guiden, förkortade frågorna och strukturerade om dem så att 

vi istället pratade utifrån olika teman istället för att ställa frågor uppifrån och ned (Trost 

2010:71). Intervjuguiden (Bilaga 3) är konstruerad i tabellform och består av olika 

huvudteman som övergår i ett antal öppna frågor som även dessa i nästa kolumn specificeras 

ytterligare, ifall informanten i sitt svar inte svarade direkt på vår fråga. Efter den första 

intervjun ansåg vi att intervjuguiden behövde specificeras ytterligare för att den skulle fungera 

smidigare (Trost 2010:72). Under avsnittet metoddiskussion diskuterar vi hur eventuella 

brister i intervjuguiden kunde ha påverkat vår studie.  

 

4.6. Genomförande av intervjuer 

Inledningsvis bad vi intervjupersonen att läsa igenom samt skriva under en samtyckesblankett 

gällande deltagandet i intervjun (Bilaga 2). Vi repeterade informationen kring studies syfte 

och hur intervjun var tänkt att gå till. Vi som skrivit uppsatsen var båda närvarande vid 

samtliga intervjutillfällen. Vi kom överens om att en av oss skulle hålla i intervjun och ställa 

frågorna, medan den andra observerade och slutligen uppmärksammade ifall det var något 
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som saknades eller missades under intervjun. Det var alltid en av oss som höll ögonkontakt 

med informanten, om en av oss behövde anteckna/navigera i intervjuguiden. Detta för att 

genomgående signalera att informanten blev respekterad och lyssnad på (Trost 2010:67).  

 

Intervjuerna spelades in av båda uppsatsskribenterna för att optimera säkerheten och undvika 

att material tappas bort och för att vi båda uppsatsstudenter skulle kunna lyssna till materialet 

när vi så ville. Intervjuerna blev mellan 20 och 45 minuter långa. Vi delade upp 

transkriberingen av dessa så att var och en transkriberade varannan intervju, samtidigt som vi 

i efterhand gick igenom varandras transkriberingar för säkerhets skull. Vi avlägsnade pauser, 

repeterade ord, skratt, suckar och liknande i transkriberingarna. Utöver detta skrev vi om de 

citat med mycket talspråk, för att värna om informanternas integritet, som enligt Trost 

(2010:157) etiskt, kan vara uppskattat av informanterna. 

 

4.7. Analys 

Creswell (2007:61) menar att i den fenomenologiska ansatsen analyserar forskaren materialet 

genom att utveckla en sammansatt beskrivning av kärnan i upplevelsen för alla individer. 

Beskrivningen består av vad de upplevde och hur de upplevde det.Betydande uttalanden, 

meningar eller citat markerades i transkriberingen först efter de första utförda intervjuer, en 

process som också kallas tematisering eller kodning. Allt som kunde bidra till förståelse för 

hur deltagarna upplever fenomenet markerades och plockades ut för att beskrivas genom olika 

koder. Vidare skapar forskaren teman utifrån koderna. Citat som påminde om varandra 

kategoriserades under samma tema. Kodning och tematisering är en tvåsidigt riktad process, 

vilket betyder att forskaren analyserar fram och tillbaka mellan studiens material och 

tematiseringen för att till slut komma fram till de slutgiltiga teman som besvarar studiens syfte 

och frågeställningar (Creswell 2007:61). 

 

4.8. Tillförlitlighet 

Alan Bryman (2011) analyserar den kvalitativa forskningens tillförlitlighet genom att 

använda begreppentrovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera vilka anses ge rimligare skattning av kvalitativ forskning än de kända kvantitativa 

begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Bryman 2011:352–356). Vi kommer 

att hänvisa till Gustafssons, Hermeréns och Pettersons (2011) beskrivning av 

forskningskvalitet. 
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Trovärdighet handlar om en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de 

teoretiska idéer som utvecklats (Bryman 2011:352ff) Genom att kontrollera och justera vår 

intervjuguide ett par gånger innan genomförandet av intervjuerna har vi sett till att 

intervjuguiden inte har irrelevanta eller orimligt formulerade frågor utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar, eller eventuella ledande frågor som skulle påverka våra resultat. Dessutom 

har vi kontrollerat särskilt efter första genomförda intervjun ifall intervjuguiden behövt 

justeras för att anpassas mer till studiens syfte. Under intervjugenomförandet har vi ställt 

följdfrågor vid de tillfällen då vi känt att det behövts för att få utförligare svar som kan stärka 

studiens trovärdighet. Vidare har vi genom analysprocessen valt bort teorier som var 

irrelevanta för vår studie och valt att ha kvar de vi ansett relevanta för att öka studiens 

trovärdighet. Vi har ansett också att våra frågeställningar inte har helt uppfyllt vår mening 

med studiens syfte varför vi ändrat dem lite senare under studiens gång för att undvika att de 

skulle påverka vår dataanalys (Gustafssons, et al. 2011:24;40). De delar av materialet som 

inte är relevanta för vårt syfte har vi valt att inte ta med. Ett avsnitt för först motivering av 

varför utvalda teorier ansetts vara relevanta till studiens syfte har också utformats. Andra för 

vilka brister i tidigare studier vi tänker täcka med vår uppsats. 

 

Enligt Bryman (2011:355) kan forskaren fråga kollegor eller andra personer om att granska 

texten för att bedöma kvaliteten på texten. Därmed har vi frågat en bekant om att läsa texten 

och bedöma den. Dessutom har vi använt oss av näthandledning som finns tillgänglig för vår 

högskolas studenter. Rådgivningen som vi har fått av vår bekant och näthandledningen har 

hjälpt oss bearbeta eventuella brister som uppsatsen innehöll. 

 

Överförbarhet betyder i vilken utsträckning studiens resultat kan utföras på andra sociala 

miljöer och situationer, jmf. generaliserbarhet (Bryman 2011:352;355). I en kvalitativ studie 

är generaliserbarhet inte lika viktigt som vid kvantitativ forskning då forskaren här fokuserar 

på få individer och deras egna individuella berättelser, vilket gör det svårt att överföra till en 

större population. Däremot kan våra resultat hjälpa framtida forskare med att få en inblick i 

liknande situationer.  

 

Pålitlighet, jmf. reliabilitet (Bryman 2011:352;355) säkerställer att det skapas en fullständig 

och tillgänglig redogörelse av studiens alla delar för att andra forskare ska kunna upprepa 

studien utan några större hinder. För att uppfylla kraven för pålitlighet har vi varit noggranna 
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med att i detalj förklara studiens process, utifrån val av metod, val av ansats, urval och analys. 

Vi har dessutom noga redovisat sökprocessen för tidigare forskning och samtliga bilagor som 

har använts. Vidare har vi varit noggranna med att ange sidnummer vid källhänvisning, för att 

förenkla för läsaren att hitta informationen. Värt att nämna är att vi som genomfört samt tolkat 

studien kan ha påverkat studien gällande reliabiliteten då vi som enskilda individer mer eller 

mindre medvetet tolkat i studien utifrån våra perspektiv på saker och ting samt världsbilder. 

En till sak som kan ha påverkat reliabiliteten i denna studie är de följdfrågor som relativt 

spontant uppkom vid intervjuerna utifrån vad individuella informanter talat om. Följdfrågorna 

har alltså inte varit samma för samtliga informanter.  

 

Möjligheten att styrka och konfirmera motsvarar objektivitet, där forskaren försöker 

säkerställa att hen agerat i god tro för att inte medvetet påverka studien med sina personliga 

värderingar (Bryman 2011:355). Det är svårt att vara objektiv och vi var medvetna om detta 

faktum under studien, precis som Bryman menar (2011:355) när han skriver att det inte är 

möjligt att få en fullständig objektivitet i en samhällelig forskning. Däremot har vi varit 

uppmärksamma på att inte låta vår uppfattning som vi har fått genom studier och rapporter om 

socialarbetarens negativa påverkan av mötet med klienter, påverka vår studie. Vi reflekterade 

regelbundet under studiens gång över vår inställning till studien för att säkerställa att vi 

bibehållit högsta graden av objektivitet.  

 

En av våra informanter är inte svensktalande men kunde göra sig förstådd på engelska (ej 

främsta språk), varför dennes citat är återgivna på engelska. Utifrån detta är vi medvetna om 

att det kan ha funnits nyanser i det som informanten beskrev som kan ha fallit bort till följd av 

språkets begränsning. Detta kan i sin tur ha påverkat hur pass korrekt vi uppfattade vår 

informants försök till återgivning utifrån de olika temana.   

 

4.9. Etiska överväganden 

Denna uppsats tar hänsyn till de forskningsetiska frågor som utgör en betydande och mycket 

viktig del av själva forskningsmetoden. Dessa är frågor som berör individskydd och som 

konkretiseras genom fyra krav enligt Vetenskapsrådet (2002:6) vilka följer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet betyder att informanterna tydligt informeras om studiens syfte, således om 

informanternas villkor och uppgift i studien (Vetenskapsrådet 2002:7). Vi har som tidigare 

nämnt informerat informanterna om studiens syfte och hur intervjun kommer att gå till i 

informationsinlägget som vi delade på facebookgruppen ‘Socionom’s sida (Bilaga 1).  

 

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002:9; Gustafssons, et al. 2011:49) innebär att 

informanterna får lämna samtycke till vad informationen de lämnar kommer att användas till, 

och förstås samtycke till att vara med i studien överhuvudtaget. Det första vi gjorde i samband 

med intervju var att lämna över, samt gå igenom samtyckesblanketten med informanten, 

(Bilaga 2) samt övrig allmän information kring studien.  

 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:11) innebär att informanternas identitet och 

uppgifter såsom namn och bostadsort anonymiseras, detta genom att forskaren exempelvis 

använder sig av fiktiva namn i studien. Gustafssons, et al. (2011:68) skriver om fyra olika 

principer som utgör en god forskningsetik. Dessa följer: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet 

och konfidentialitet.Vi applicerar dessa genom att radera informationsinlägget från Facebook 

efter upprättad kontakt med studiens informanter för att bevara informanternas anonymitet. 

Dessutom gav vi våra informanter fingerade namn för att inte avslöja deras identitet. Vi 

kommer utöver detta, efter studiens slut att radera intervjuarnas transkribering, för att 

säkerställa att ingen kommer åt informationen och kan koppla det till våra informanter. 

 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:14; Gustafssons, et al. 2011:70) innebär att 

uppgifterna från informanterna inte får användas utanför arbetet i fråga, utan enbart i detta 

vetenskapliga syfte som informerats om. Denna studies insamlade material kommer inte att 

användas i annat syfte, något som vi garanterat våra informanter. Ljudinspelningar kommer 

att raderas efter att de har uppfyllt sitt syfte. 

 

4.10. Metoddiskussion 

Genom kvalitativa intervjuer har vi haft möjligheten att få en fördjupad förståelse av 

informanternas berättelser. Semistrukturerade intervjuer ger ett brett utrymme för informanten 

att uttrycka sig, något som vi tror har hjälpt oss fånga informanternas personliga och 

detaljerade upplevelser av fenomenet i fråga. Vi har på ett personligt plan lärt oss mycket om 

strategier för en lyckad arbetsvardag för att bibehålla balansen mellan privatlivet och arbetet. 
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Nackdelen med kvalitativ ansats är att den är tidskrävande, vilket gör det svårare att samla en 

större mängd material. Där skulle en kvantitativ ansats kunnat ge en mer omfattande bild av 

fenomenet. En annan nackdel med kvalitativ metod är att vår tolkning av informanternas 

påstående lätt kan vara missvisande och påverka vårt resultat och vår analys. Vi har analyserat 

och tematiserat informanternas påstående utifrån vår tolkning av det de sagt men vi har också 

tagit hänsyn till kontexten i påståendet. När det gäller intervjuguiden som är gjord utifrån 

beslutet om semistrukturerad intervjuform, tycker vi att det fanns några brister i den såsom för 

öppna frågor som kanske givit missvisande förståelse för informanterna. Vi hade så här i 

efterhand också velat utforma ett tema gällande utbildning som våra informanter tenderade att 

reflektera en hel del kring.  

 

Det var av vikt för vår uppsats syfte att vi koncentrerade oss, genom vår metod och vårt urval, 

på den enskilda personens hantering av fenomenet oavsett vilken miljö denne befinner sig i. 

Av den anledningen har vi valt att ha en stor variation gällande informanterna i vårt urval 

eftersom vårt syfte var att undersöka fenomenet ur ett brett perspektiv inom det sociala 

arbetets sektor. Något som påverkade detta syfte var bekvämlighetsurvalet, eftersom det 

begränsar forskarens val av informanter. Detta ledde till mindre variation av informanternas 

yrken genom att vi på grund av avhopp/sjukanmälning och snabb ersättning av två 

informanter slutligen hade tre informanter som jobbade inom familjeenhet varvid vi upplevde 

en viss teoretisk mättnad när vi genomförde den sista intervjun. Med teoretisk mättnad menar 

Bryman (2011:394) att flera på varandra intervjuer utgör grunder för formulering av en 

kategori men också en bekräftelse av kategorins vikt. Vad gäller eventuell snedvridning av 

urvalet tänker vi oss att en snedvridning kan ha uppstått utifrån vilka som använder sig av det 

sociala mediet Facebook samt är benägna och villiga att delta i denna typ av studie. Vi tänker 

att denna typ av studie möjligtvis kan locka de som upplever sig påverkas starkt och/eller 

negativt i sitt arbete, att vilja delta i större utsträckning än den som anser sig påverkas lite 

eller inte alls. Dock visar Vivvi, som själv anmälde intresse att delta, samt Adams resonemang 

annat. 

 

Vi funderade på om vi skulle ta med materialet från intervjun med informanten som inte var 

utbildad socionom utan psykolog. Efter diskussion ansåg vi att hans intervju var relevant, 

eftersom hans påståenden inte skilde sig så mycket från de andra informanterna, vilka är 

socionomer i grunden. Vi tänkte att denne informants intervju (Adam), som påminde mycket 

om Vivvis intervju, skulle ge vårt resultat en ny aspekt. En aspekt som lyfte upp synen på 
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fenomenet, att det kan finnas hopp om att klara av det svåra mötet med klient. Vi vill påpeka 

här att om vi inte vågade tänka utanför aspekter från tidigare studier skulle vår studie inte 

kunnat uppvisa en ny aspekt av fenomenet till kunskapsläget. Nedan följer resultat och analys 

av fenomenet i fråga och dess olika aspekter.  

5. Resultat och analys 

Det här kapitlet är uppdelat på följande sätt: Först kommer ett avsnitt som handlar om klienternas 

känslor, för att få förståelse för vilka känslor respektive socialarbetare i denna studie bemöter i 

mötet med klienten. Detta följs av ett avsnitt om socialarbetares upplevelser och påverkan av mötet 

som både kan vara positivt och negativt. I detta avsnitt analyserar vi det vi tror kan vara 

anledningen till att socialarbetaren påverkas eller inte påverkas av mötet med klient utifrån 

interaktionismen som kompletteras av copingförmåga.  

 

Därefter presenterar vi de strategier som informanterna använder sig av för att hantera mötet. 

Strategier av hantering har vi delat upp, med avseende till copingprocessen som Brattberg 

presenterar (2008:53), det vill säga hantering som sker före-, under- och efter mötet. Detta avsnitt 

analyserar vi genom teorin om coping. Vi börjar med de resurser som informanter har och anser har 

hjälpt dem med att förebygga den negativa påverkan av mötet. Detta följs av de praktiska 

förberedelser som sker före mötet. Hantering under själva mötet är ett avsnitt som handlar om 

socialarbetarens självreflektion och strategier under mötet med klienten för att bibehålla balans i 

involvering med klienten. Slutligen redogör vi för socialarbetarens strategier, för hantering av den 

negativa påverkan av mötet, bland annat stress, som hjälper denne att hitta balans mellan arbetet 

och privatlivet.  

 

5.1. Det emotionella mötet med klienten 

5.1.1. Klientens känslor 

Scheff och Starrin (2010) skriver bland annat att betydelsen och omfattningen av vad som 

betecknas vara ett socialt problem är beroende av de känslor det ger upphov till. Om starka 

känslor uppstår uppfattas ett problem som större än om det inte ger upphov till några känslor 

alls och att kopplingen mellan känslor och sociala problem är betydelsefullt för både 

förståelsen för och lösning av olika sociala problem (Scheff & Starrin 2010:184). De känslor 
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som informanterna återgav att deras klienter hade var i större utsträckning negativa och 

destruktiva, ibland så pass att det rörde sig om självmordstankar.  

 

Hopplöshet över att de inte har några möjligheter kvar, det finns inte mycket att göra, 

”jag är förlorad”, mycket skam, skuld, rädsla. Rädsla kommer inte i första hand. 

Speciellt hos killarna som kommer från en machokultur men om jag tolkar det de säger 

eller att de kommer på det lite senare så är det mycket som grundar sig i rädsla. 

(Zandra- 31 år gammal) 

 

Mycket självmordstankar, depressionstankar, mörka tankar. Det är den delen av vår 

krisplan som vi använder allra, allra mest. (Eva- 43 år gammal) 

       

Loneliness, they miss a lot of things- their families, their mothers, parents, they miss 

their social lives.Most of them say they had a lot of friends, “and now we don’t have 

anyone to talk to” [...].The culture, the language, there are a lot of things they miss but 

mostly their families. (Adam- 30 år gammal) 

 

Nedstämdhet, oro, maktlöshet, många med livsleda, alltså att de inte vill leva längre. 

[...] även folk som har suicidtankar för att de är sjuka. (Helena- 26 år gammal) 

     

Detta visar att mötet med klienten oftast är negativt laddat på grund av klientens negativa 

känslor. Men hur och varför socialarbetare i vår studie påverkas av de här känslorna kommer 

vi att redovisa under nästa tema, för att utveckla vår förståelse för denna typ av interaktion. 

 

5.1.2. Upplevelser och påverkan av mötet med klienten 

Blumer (Månsson 2010) menade att säreget för olika mellanmänskliga relationer är de 

tolkningar och definitioner av handlingar som skapas av just människan. Vi tillskriver eller 

reagerar på en handling utifrån vilka vi är eller vem personen som utför handlingen är. I mötet 

mellan socialarbetare och klient uppstår en, mellanmänsklig, relation då socialarbetaren och 

klienten utbyter erfarenheter och känslor. Det kan hända flera saker under mötet såsom att 

klienten nekar hjälp eller berättar om en tuff livsberättelse för socialarbetaren. Hur 

socialarbetaren tolkar och reagera på detta beror enligt Blumer (Månsson 2010) på vem 

personen är. Det kan handla om socialarbetares gamla livshistoria eller om deras personliga 

egenskaper, som vi tolkar det utifrån Brattbergs beskrivning (2008), som en inre copingresurs. 
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Exempel på det är när informanterna uppger vilka känslor deras klienter har, vilket visar på 

förmåga att läsa av känslor eller emotioner genom det inre referenssystemet varigenom de här 

påverkas mer eller mindre av klientens berättelse och utsatthet. Något som flera av 

informanter har uttryckt gällande personliga egenskaper är:  

 

I grunden handlar det nog om vem man är som person. Jag tänker att jag måste förstå att 

jag inte är den viktigaste personen i mina patienters liv. (Maria- 45 år gammal) 

      

Det är mycket som har att göra med hur du är som person i kombination med vilka de 

är. (Kim- 29 år gammal)    

 

En annan aspekt enligt Blumer (Månsson 2010), gällande hur socialarbetare reagerar på det 

som händer i mötet, kan bero på hur socialarbetare har lärt sig reagera utifrån sociala normer. 

Nedan visar vi två identiska situationer som blev upplevda på olika sätt av olika socialarbetare 

i vår studie: 

 

Den enda gången som jag verkligen har känt så (Utifrån temat tappa balans) är när en 

man berättade att han tittade på barnpornografi, det skakade mig. Det är en av de få 

gångerna jag fått mild panik för då visste jag inte hur jag skulle göra, liksom skulle jag 

anmäla det eller vad skulle jag göra, och då sa jag det till honom att “nu blev jag ställd”. 

(Maria) 

       

Jag kan inte sitta och bli arg när en klient är pedofil och har misshandlat fyra barn. Man 

måste bli hård och inte tänka på det. Alla människor har lika värde, om det var en 

människa som stal en väska eller om det var en våldtäktsman. Jag ska bete mig på 

samma sätt mot alla. (Vivvi- 42 år gammal) 

      

Varför de reagerar på olika sätt kan förmodligen bero på deras anknytning till sociala normer, 

enligt vår tolkning. Vidare beskriver Vivvi som är kriminalvårdare en strategi hon använder 

sig av för att - såsom vi tolkar det- undvika fördomar som ett resultat av sociala normer. Vi 

kommer att presentera strategin längre fram under temat förberedelser inför mötet.  

 

Vi har hittills tolkat socialarbetares reaktioner utifrån psykosocialt perspektiv. Vidare kommer 

vi tolka påverkan utifrån psykologisk perspektiv med hjälp av begreppet Coping.  
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Påverkan av klientmöten kan variera mellan och bland informanterna. Den kan dels vara 

positiv, dels negativ. Dels kan det bero på hantering av känslorna som uppstår vid själva 

mötet med klienterna (Känslofokuserad, Lazarus & Folkman 1984) och dels på hur och om 

informanterna lyckas hitta lösningar för att hjälpa klienten (Problemfokuserad, Lazarus & 

Folkman 1984). En del svarade utifrån hur de påverkas personligt och i privatlivet. 

 

5.1.2.1. Den negativa påverkan av mötet 

Utifrån det som informanterna beskrivit så kan vi se att involveringen sett annorlunda ut i 

början när de först kommit ut i arbete, mot vad den gör i ett senare skede. Informanterna hade 

i början av sitt yrkesliv en uppfattning om hur ett lyckat möte skulle gå till där en ville 

presentera en lösning, alternativt involverade sig känslomässigt väldigt mycket i sin klient. 

Detta gjorde, enligt informanterna, att de inte fick ett optimalt resultat av mötet, vilket 

medförde att klientens behov inte blev tillfredsställda och att informanterna i längden 

upplevde besvikelse. Det tror vi är en anledning till varför de sa sig påverkas extra mycket 

negativt i början av sitt yrkesliv. Något som vi tolkar som en brist på utvecklande av 

Hanterbarhet - känsla av sammanhang (Antonovsky 2005), som gjorde att de saknade 

förmåga att hantera mötet med klienten på ett adekvat sätt. Exempelvis beskriver Zandra en 

skiftning i att från början ha tänkt att: 

 

Jag gjorde ett bra möte, jag har fixat allting genom att berätta för familjen exakt hur de 

ska göra. Det kommer gå hur bra som helst nu, allt är solklart. (Zandra) 

 

till att så småningom förstå att: 

 

Det gäller att inte ge familjen lösningen som man brukar göra med sina tjejkompisar, 

som behöver hjälp med frågor om förhållande och liknande, utan här gäller det att gå 

bredvid familjen istället för att stå med någon slags guldbiljett till dem. (Zandra) 

       

Liksom något Anne kom till insikt med när hon arbetat ett tag: 

 

[...]Sen förstår man med tiden att jag måste acceptera att jag inte är den personen som 

kommer bli en bra vän, jag är socialtjänsten, det måste man acceptera. (Anne- 48 år 

gammal) 
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Kim talar om ett slags “Jesuskomplex” och att han i början av sitt yrkesliv som socionom så 

gärna ville få bekräftelse på att han var en bra människa: 

 

Det som har hänt tidigare var att jag gick in i socialt arbete för att jag ville hjälpa 

människor, det handlade mer om att jag ville få en bekräftelse på att jag var en bra 

människa, än att faktiskt vara där för dem, och det tror jag är ett misstag många gör i 

början, lite ett Jesuskomplex. [...] Det är väldigt lätt att hamna i någon form av 

medberoende med klienter ibland. (Kim) 

      

När Helena läser en ny klientjournal som påminner om ett tidigare misslyckat möte med en 

klient som haft liknande problematik blir Helena negativt inställd och rädd att även detta möte 

ska bli misslyckat. Vidare menar Helena att hon har mindre civilkurage nu än tidigare då hon 

idag inte har samma energi att utanför arbetstid hjälpa folk som behöver hjälp. Det kan bero 

på att Helena inte har utvecklat en bra copingförmåga som hon kan använda för att klara av 

stressen från jobbet som påverkar hennes privatliv.  

 

Annars uttryckte Helena att hon påverkas negativt av de flesta samtal hon har med klienter 

och att hon har varit sjukskriven två gånger på två år på grund av tunga samtal med klient. Vi 

tolkar det Helena upplevt som utmattningssyndrom, ett kroppsligt symptom på långvarig 

stress (Olsson 2011). 

 

Det var just det att jobbet tog överhand och jag började prioritera bort privatlivet 

överlag, jobbade mer, och tog med mig jobbet hem. Det första jag tänkte på när jag 

vaknade och det sista jag tänkte på när jag somnade var jobbet. Jag drömde om arbetet 

och när jag satt i mötena kände jag hur jag inte tog in det folk sa för att jag var så 

stressad. (Helena) 

       

Caroline säger sig bli mycket påverkad och känner sig tyngd av de svåra berättelser som 

klienterna berättar för henne, berättelser om flykten till Sverige och det svåra livet hemma i 

klienternas hemländer. Eva berättar att hon blir stressad och tappar balansen då hon har 

mycket att tänka på utan tid för vila och återhämtning. Kim berättar att han ibland blir så 

involverad i möten på det sättet att han tänker på sina klienter även flera år efter att han har 

lämnat arbetsplatsen: 

 



29 
 

Det är ändå människor du arbetar med, det är ändå någon du har en personlig kontakt 

med, även om det inte är en privat sådan så bryr du dig om personen. Ibland gör det ont 

att tänka efter hur de mår. (Kim) 

       

När Maria berättar om hur hon en gång blivit påverkad av mötet med patienten som uppgav 

att hen tittade på barnpornografi, menar hon att det skapade osäkerhet hos henne och panik för 

att hon dels hade konfidentialitetskravet att anpassa sig efter, men också behövde ta särskild 

hänsyn till det faktum att patienten var suicidal. Zandra pratar om låsningar med klienten 

varvid hon menar att det kan bli nödvändigt med handledning för att komma vidare. På 

samma sätt sa sig Anne påverkas tankemässigt negativt och inte känslomässigt av mötet vilket 

sker när hon upplever att hon inte får någon bra kontakt med klienten. Anne menade sig 

påverkas av detta även utanför jobbet. Om vi tolkar det Maria, Zandra och Anne kände utifrån 

ett psykologiskt perspektiv kan vi dra slutsatsen att detta är en arbetsrelaterad påverkan, vilket 

kan bero på brister på erfarenhet av den här sortens problematik, alltså brister av 

problemlösningsförmåga som en inre copingresurs (Brattberg 2008). De har inte ännu 

utvecklat en tillräckligt god copingförmåga som kan hjälpa dem här, något som de vidare 

hanterar med hjälp av yttre stöd såsom att ta hjälp av en handledare.  

 

Några andra informanter visar på tydligt utvecklad god copingförmåga som hjälper dem 

bemästra den stressiga situationen på egen hand, ibland helt utan behov av yttre stöd. Dessa 

informanter är Adam och Vivvi vilka var de som blev minst negativt påverkade, trots den 

problematik och de svåra situationer som deras klienter har varit med om: 

 

[...] If someone tells you about his past experience of course it does affect you. For me, I 

just wash it away, so mostly, emotionally I don’t get attached to them. (Adam) 

   

Efter en genomgång av känslomässigt negativ påverkan och arbetsrelaterad negativ påverkan 

går turen nu till den positiva påverkan som dessutom kan tolkas som en copingstrategi, 

eftersom den bidrar till mer stresstålighet. 

 

5.1.2.2. Den positiva påverkan av mötet 

Påverkan av mötet med klienten hos socialarbetare begränsar sig inte till den negativa utan 

gäller också positiv påverkan. Något som alla våra informanter sa var att de älskar sitt jobb, 

att hjälpa människor och att skapa en förändring i klienters liv. Detta beskriver de som något 
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väldigt värdefullt och oskattbart. De tål viss negativ påverkan i arbetet för att de vet att i 

slutändan kommer det positiva, när klienten bekräftar deras hjälp och visar tacksamhet. 

Informanterna säger sig bli mycket glada när klienten är glad, vilket de uttrycker är meningen 

med deras arbete. De upplever detta som en stor motivation i deras jobb som ger dem styrka 

och meningsfullhet i sitt arbete: 

 

Det är ett jobb där det är ups and downs. Jag brukar beskriva det som att jag har små 

och stora berg och lite kullar också. När man kommit till jobbet med vånda och bara 

“okej vad händer idag? Har det kommit en till orosanmälan?” När man kommer över en 

sådan (betydelse: att utreda och avsluta en orosanmälan) - den känslan är oskattbar,hur 

man älskar sitt jobb. Eller om man har placerat någon som inte vill bli placerad och sen 

blir det ett hvb-hem och ups and downs första två veckorna. Så får man en bekräftelse 

sen när klienten tackar för den plats den hamnade på och att hen har börjat lyckas med 

skolan och allt. Då är man så lycklig, det finns inget jobb som man blir så lycklig av. 

(Anne) 

       

Det är väl det som är den stora grejen, att oavsett hur svårt det är så vet man också att 

det blir bättre någon gång. Det är det man kämpar för hela tiden. (Kim) 

     

I get satisfied at the end of the day that I did something that I used my profession to 

help someone who needed help or guidance. [...] I see positive changes that satisfy me 

alot. (Adam) 

       

Meningsfullheten som informanterna beskriver tolkar vi som en slags emotion (Scheff & 

Starrin 2010) och som stärker informanterna och ger dem motivation till att fortsätta sitt 

arbete. Vi tänker att om den här känslan återkommer flera gånger så byggs den också upp som 

en copingresurs hos informanterna. Den här resursen som de finner i sig själva kan de 

använda som en strategi för att klara av tuffa stunder i mötet med klienten (Brattberg 2008). 

Vidare är meningsfullhet en grundpelare av de tre komponenterna i känslan av sammanhang 

(KASAM). Antonovsky (2005) menar att KASAM är motståndskraften som ger individen 

styrka att stanna i en påfrestande situation. Därför kämpar socialarbetare i vår studie mot 

eventuella svårigheter och väljer att stanna kvar i sitt yrke.  

 

En annan positiv påverkan är förändring i informantens personlighet och tankesätt. Zandra 

trodde till en början att hon var en fördomsfri person tills hon började läsa klienternas journal 
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och sedan träffade klienterna. Då upptäckte hon att hon hade fördomar. Något som hon jobbat 

på i syfte att utveckla sin syn på människor. Annars uppgav alla informanter att de har blivit 

mycket tryggare i sig själva och i mötet med klienten. 

 

Allmänt sett menar de flesta informanter att involveringen i mötet med klient är något 

professionellt så länge en inte blir för involverad eller påverkad av känslorna och 

berättelserna. Informanter som har uttryckt detta, tycker vi, har utvecklat en lyckad 

copingförmåga som har lett till ökad självtillit och hjälpt dem i sitt arbete (Brattberg 2008:33). 

Maria och Eva beskriver att de omvärderar en situation när de inte får önskat resultat med 

klient. Då försöker de acceptera situationen som sådan och nå självacceptans i att en inte alltid 

kan lyckas vilket är en typ av känslofokuserad coping. Den kommer ifrån Marias och Evas 

självtillit, enligt vår tolkning, eftersom de har den här resursen i sitt inre som hjälper dem 

överkomma en påfrestande situation som vid låsning med klient (Brattberg 2008). De säger 

bland annat att det är viktigt med  

 

[...] compassion med sig själv, att förstå att jag inte kommer alltid lyckas. Man får 

acceptera det, förlåta sig själv. (Maria) 

    

Att man vågar stå för att det inte blev så bra, att inte vara så rädd för att påverkas 

emotionellt. Jag blir jättelätt rörd och så där,Och när jag var yngre tyckte jag att det var 

mer farligt. Det var liksom ett mått på oprofessionalism om jag inte kunde hålla mig 

från att bli berörd. Så känner jag inte lägre. Är det riktigt jobbigt, så kan man säga det 

också “gud vad jag blir rörd”. I början ville man hålla sig mer cool och absolut inte 

känna saker. (Eva) 

 

För att få förståelse för den lyckade copingförmåga som informanterna har utvecklat behöver 

vi fördjupa oss i de resurser informanterna har samt de strategier och metoder som 

informanterna använder sig av. 

 

5.2. Hantering av mötet med klienten 

Coping är en förmåga som individen använder för att hantera psykologisk stress som uppstår 

när omgivningen (yttre stress) och individens inre (inre stress) står i konflikt (Brattberg 2008). 

Yttre stress i vår studie, tolkar vi, som den situation socialarbetaren utsätts för på sitt jobb. 

Inre stress är socialarbetarens upplevelse och reaktion på den yttre stressen (negativa eller 
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påfrestande händelser i mötet). En effektiv copingförmåga utvecklas genom olika 

copingresurser individen har (Brattberg 2008). Beroende på individens resurser och 

handlingen i fråga, väljer hen lämplig copingstrategi. Vi kommer nu att först presentera 

informanternas olika sätt att förbereda sig inför mötet där de använder sig av sina 

copingresurser. Därefter presenterar vi eventuella copingstrategier som hjälper dem utveckla 

effektiv copingförmåga. 

 

Copingprocessen kan starta före, under eller efter att en eventuell stressande situation uppstått 

(Brattberg 2008:53). Vilka resurser eller strategier personen väljer beror på i vilket stadie av 

den stressiga handlingen de befinner sig i. 

 

5.2.1. Förberedelser inför mötet 

Alla informanter förutom Adam och Vivvi, som inte sade sig bli särskilt påverkade, uppgav 

att de blev mycket mer negativt påverkade av mötet och var mer benägna att ta hem arbetet i 

början av sitt arbetsliv men att de med tiden har lärt sig att hitta balans mellan arbetslivet och 

privatlivet. Detta tolkar vi som en copingresurs som kommer genom erfarenhet. Brattberg 

(2008:39) skriver att bland de personliga copingresurserna finns självtillit som kan ha kommit 

från en lyckad copingförmåga som utvecklas genom bland annat arbetslivserfarenheter.  

 

Genom erfarenheter lär personen sig att bemästra stressiga handlingar på ett bättre sätt. Det 

här kallas för utvecklande av inre copingresurser som ger god copingförmåga i framtiden 

(Brattberg 2008). Merparten av socialarbetare i vår studie uttryckte att de känner sig tryggare 

på jobbet nu än när de först började jobba. Erfarenheter har spelat stor roll för deras förmåga 

att hantera stressen på jobbet. Erfarenhet kan de ha fått genom tidigare arbete inom socialt 

arbete men också privat. Nedanstående två citat, tycker vi, visar på medvetenhet, 

självacceptans och tolerans som kommer utifrån erfarenhet från arbetet:   

 

Där har jag hjälp av att jag är så pass gammal. Jag känner mig själv, jag har gjort en 

personlig utveckling. Det hjälpte med att lugna ner mig. Att tänka att jag är en 

människa, jag kommer göra fel. (Anne) 

       

Och så har man ungar som bara avvisar en, då är det skitjobbigt. Då måste man se att 

det inte handlar om barnet utan om mig. [...] Då är man så snabb och hittar nya 
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lösningar för att man vill att det ska bli bra, istället för att lugna sig och tänka “Vi ser 

vad som händer på två veckor istället”. (Eva) 

 

Även Kim menar att hans arbete fått honom att mogna emotionellt. Han beskriver att det blir 

normaltillstånd att vara runt människor som mår dåligt eller lever i någon form av misär men 

menar också att han vuxit i yrket och erfarenheter.  

 

Andra vägar till erfarenhet är genom arbete utanför socialt arbete:  

 

Personligen har jag tjugotre års arbetserfarenhet och jag har lärt mig genom att stänga 

dörrarna. Går jag hemifrån så stänger jag dörren och börjar jobba. Går jag från jobbet så 

stänger jag dörren där och börjar leva mitt personliga liv. Det beror mest på erfarenhet. 

Det kan inte ändras från en dag till den andra. [...] Så det beror på erfarenhet och kanske 

tankar. Man ska rikta sina tankar från att inte fundera på det man inte gillar.(Vivvi) 

       

eller erfarenhet genom personliga livserfarenheter: 

 

Jag bestämde mig när jag var 15 att jag skulle bli socionom för jag kände att min 

tonårstid var tuff och jobbig. (Eva) 

    

Evas grundläggande drivkraft och medvetna val att utbilda sig till socionom är grundad i 

associationen av känslor från en viss tid i hennes liv som hon upplevde som tuff och jobbig. 

Hon resonerar utifrån att det hon upplevt skulle kunna fungera som resurser i yrket och i 

interaktionen med klient. Vidare kan den här resursen tolkas som begriplighet som ger en 

känsla av sammanhang (Antonovsky 2005). Genom denna resurs kan Eva ha känt att hon 

kommer att förstå klienternas känslor eftersom hon själv har haft tuffa perioder i sitt liv. Även 

Anne resonerar utifrån sin person som resurs i sig i början av yrket, tills hon kommer till 

insikt om sin roll.  

 

Precis som interaktionismen framhåller så reagerar vi i interaktionen med andra, utifrån de vi 

är, eller vem personen vi interagerar med är (Månsson 2010). Adam säger om sina klienter 

och deras känslor att han kommer därifrån de kommer och att han har sett det de har sett. Han 

tolkar därefter klientens känslor utifrån sina känslor kring detta. Något som tyder på Adams 

copingförmåga genom personliga erfarenheter. På samma sätt som han distanserat sig från det 
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han upplevt kan han distansera sig från det klienterna upplevt då de i mångt och mycket delat 

liknande upplevelser. Adams distansering ser vi som en kognitiv känslofokuserad 

copingstrategi (Lazarus & Folkman 1984). 

 

I come from where they come from. I have come here in a different way, they have seen 

a lot [...] War effects in different ways, to overcome something you have to be strong. 

We have seen the same things in XXX. And I personally know that thinking about the 

problem will not solve it, finding a solution will. (Adam) 

      

Några av informanterna reflekterar kring luckor i sin utbildning och att de saknat sådant som 

kunnat förbereda dem mer praktiskt inför yrket, även teoretiskt och inte bara utifrån praktik. 

Att utbildningen haft mycket luckor menar de har gjort att de tvingats “gå på känsla” mycket 

till en början. Maria säger att hon i början hade svårt att ge klienten adekvat hjälp, utifrån 

exempelvis teorier och förklaringsmodeller som hon använder idag men som hon fått lära sig 

på egen hand. Hon berättar däremot om en kurs på socialhögskolan som hon tyckte var bra, 

inom kris och sorg men uttrycker att hon gärna hade läst mer om den typen av klienthantering.  

Kim valde aktivt att försöka verklighetsförankra sin studietid genom att arbeta parallellt med 

studierna på tre olika arbetsplatser, alla inom socialt arbete. Detta för att han ansåg att 

utbildningen inte förberedde honom praktiskt att kunna hantera sin framtida arbetssituation.  

Vivvi talade mer konkret om vad hon saknat i sin utbildning och vad som varit en utmaning 

för henne när hon kom ut i arbete.  

 

Vi har till exempel inte läst om kriminella. Vi har inte läst om den delen som väcker 

empatin som man måste lära sig. Jag har saknat diskussioner om empati och mötet med 

klienten på seminarium som vi har haft. Några klienter har psykiska sjukdomar och vi 

har inte läst om psykiska sjukdomar. Det är det som jag har saknat mycket, generellt 

information om speciella grupper. (Vivvi) 

       

Man har kunskap om juridiken, och det implementerande, men det är en helt annan sak 

att se hur klienter reagerar på implementeringen. (Kim) 

      

Brister i utbildningen som informanterna reflekterar har gjort att flera valt att vidareutbilda sig 

för att fylla luckor från socionomutbildningen. Erfarenhet genom vidareutbildning, tror vi, har 

spelat stor roll för till exempel Maria och Anne som båda vidareutbildat sig inom 

stresshantering. Erfarenheter av olika slag kan, enligt oss ses, som en copingresurs 
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informanterna använder sig av före mötet men också under och efter mötet. Frågan är hur 

informanter i vår studie förbereder sig mer praktiskt inför mötet. 

 

Förebyggande coping sker före händelsen i syfte att förbereda sig inför den (Brattberg 

2008:33), det vill säga hur socialarbetare i vår studie förbereder sig inför det emotionella 

mötet. De flesta av informanterna berättar att de har som rutin att inför mötet läsa på lite om 

klienten de ska träffa, om denne har en journal. Detta gör de för att försöka utröna vad som 

skulle kunna vara målet med mötet och för att få en känsla för vad klienten behöver. “Hur går 

det för denna elev i skolan? Varför har klienten begärt möte?” exempelvis: 

 

Inför mötet brukar det vara mer praktiskt, att titta på journalen och varför personen har varit 

på sjukhus. [...] jag försöker med det skapa en bild och ett syfte för mig när jag träffar 

patienten. Vad har jag att komma med? Och jag kan också förbereda mig mentalt genom 

journalen och skapa en bild av hur personen kan tänkas vara i samtalet. (Helena) 

 

Några informanter har en mer generell inställning till sina möten, som hjälper dem att inte bli 

för påverkade av mötet. Detta tolkar vi som en kognitiv känslofokuserad copingstrategi som 

de utvecklar medvetet eller omedvetet: 

 

När jag får motstånd så är jag förberedd för det, det var vad jag förväntade mig av det 

här yrket och jag är i min roll. (Anne) 

     

[...] I understand what they’re saying, and I believe that everyone of them has a story 

and I prepare myself for that story, and I know it’s not going to be so easy [...] it’s not a 

huge preparation, I have my book and my mindset. (Adam) 

      

Det negativa är man bara förberedd för och det utlöser inga känslor, det är neutrala 

känslor. Det var bara något som jag var beredd på. Jag visste från början att jag kan bli 

slagen av någon. Jag vet det, jag är säker på det. (Vivvi) 

      

Vivvi är den enda som säger sig aktivt välja att inte läsa klientens journal innan hon träffar 

denne. Detta för att hon inte vill påverkas eller låta sig formas av journalen inför mötet då 

detta kan komma att påverka mötet negativt. Det här räknas som en copingstrategi för Vivvi. 
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Hittills har vi redovisat för resurser som informanterna har och använder sig av. Dessutom har 

vi redovisat för hur informanterna förbereder sig inför mötet. Hur de använder sig av 

föregående förberedelse analyserar vi under nästa avsnitt. 

 

5.2.2. Mental inställning under mötet 

Dynamisk coping kallas det som sker i samband med en händelse i fråga (Brattberg 2008:33). 

Händelsen i vår studie är mötet med klienten. Här presenteras vilka strategier socialarbetare i 

den här studien använder sig av under mötet för att kunna förstå hur klienten känner utan att 

bli för involverad i klientens känslor. Med andra ord vad socialarbetare gör, tänker och säger 

för att hålla balansen mellan att använda sig själv för att uppnå bättre kontakt med klienten 

och att inte bli negativt påverkad. 

 

Självreflektion i mötet är en ständigt pågående strategi som informanterna använder sig av för 

att reflektera över vad som händer med dem, varför det händer och så vidare. Självreflektion 

hjälper dem kontrollera det emotionella som händer i mötet. Denna strategi påminner om 

problemfokuserad coping Lazarus och Folkman (1984), för att det handlar om att väga 

problemet, analysera det, värdera och hitta en lösning. Något som socialarbetare i vår studie 

gör: 

 

Jag funderar mycket över mig själv i mötena, vad som händer i mig, “det känns så här, 

vad betyder det egentligen?” (Eva)  

 

Jag måste alltid ifrågasätta vad jag gör och varför jag gör det och hur det påverkar mig 

själv och mina klienter. Men det beror på vilken situation man befinner sig i. (Caroline- 

29 år gammal) 

 

Den mentala inställningen som informanterna genomgående säger sig ha under själva mötet 

handlar om att vara närvarande i mötet och att ta fasta på sin roll och arbeta utifrån den. Detta 

tolkar vi som en typ av mindfulness (medveten närvaro) eller som selektiv uppmärksamhet 

som ingår i copingstrategi för kognitiv känslohantering (Brattberg 2008:47). Några tänker 

aktivt i arbetstid, det vill säga “får jag betalt för att ägna mig åt klientens problem hemifrån? 

kan jag göra något hemifrån? Nej. ”Detta bidrar till att informanten (behandlaren) optimerar 

fokus på samtalet och klienten de stunder de har denne framför sig, men också att denne 

skjuter upp att känna känslor som kan uppstå eller uppstår i mötet: 
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Om du sitter i samtal med klient så måste du kunna fokusera på den som sitter där. Det 

är bara den personen som är i fokus och inte du själv. Man är väldigt varm och 

tillmötesgående i samtalet, men när man går ut ifrån samtalet så rinner det av dig, en 

sköld så att säga, som skyddar mig från att bli för emotionellt investerad i personens 

svårigheter. (Kim) 

 

Jag kan bli superberörd såklart men då tänker jag att jag få vara berörd lite senare, när 

jag kan det, då får det vänta, och det är nog något man övar på. Det kan låta avstängt 

men jag tror inte att det är det, utan att det handlar om att kunna vara i ett nytt möte. 

(Maria) 

          

If I attach to all of them then I will be one of them instead of being able to councel 

them. I have them as my clients. Some of them have suffered and I should be helping 

them instead of sitting with them having the same pain, so I don’t get attached. (Adam) 

 

Genom att självreflektera under mötet tänker Kim, Maria och Adam att de får skjuta upp sina 

känslor och istället fokusera på klienten i fråga, något som kan ses som en sorts selektiv 

uppmärksamhet.  Det är en känslofokuserad copingstrategi av kognitivt slag enligt Lazarus 

och Folkman (1984). Trots att de medvetet självreflekterar kan de vara mer eller mindre 

medvetna om att de utför en omvärdering av handlingen. De tolkar om betydelsen av sina 

känslor under mötet för att kunna hantera dem vid ett senare tillfälle.  

 

5.2.3. Efter mötet - hantering av problem som uppstod i mötet och stress 

som skapas till följd av mötet 

Reaktiv coping sker strax efter händelsen och resterande coping startas först långt efter att en 

stressande händelse inträffat (Brattberg 2008: 33). Stress startas av yttre och inre faktorer i 

samverkan (Brattberg 2008) när en individ har kommit i obalans fysiskt och/eller psykiskt 

(Olsson 2011).Socialarbetare i vår studie börjar använda sina copingstrategier, 

problemfokuserade eller känslofokuserade, efter mötet då de bearbetar arbetsrelaterade- och 

känslorelaterade problem som uppstod i mötet. De arbetsrelaterade problemen kan vara 

svårigheter med att förstå klienten medan känslomässiga/emotionella problem kan vara 

stressen över något som skedde i mötet.  

 



38 
 

Resterande coping (Brattberg 2008:33) har triggats hos våra informanter när hjälp och stöd 

inte varit effektivt eller möjligt vid det reaktiva copingskedet, vilket kan leda till ännu större 

stressrelaterade problem. Socialarbetare i vår studie känner att ibland att det är svårt att 

hantera stress som uppstår till följd av mötena med klient och dennes problematik. Några 

börjar här självreflektera och rikta fokus inåt, leta efter inre resurser, medan andra aktivt tar 

till stöd från handledare, chef och kollegor. Andra strategier som informanter använder sig av 

är återhämtning genom olika metoder. Det är här som den beteendemässigt känslofokuserade 

copingstrategin blir aktuell (Lazarus & Folkman 1984).  

 

5.2.3.1. Självreflektion 

Kim, Eva och Helena använder sig av känslofokuserad coping när de kontrollerar sina känslor 

och påminner sig om sina roller. Den kommer ifrån en inre resurs som vi tolkar, utifrån 

informanternas citat, som personlig kontroll: 

 

Man frågar sig “vad är min roll och varför reagerar jag på det sättet jag gör?” Ibland kan 

du bli väldigt upprörd även om du håller tillbaka, man kan bli provocerad, man kan bli 

upprörd och arg, känna sig stött [...] jag tror det är väldigt naturligt att tänka efter vad 

man håller på med när man arbetar med människor, kommer det inte naturligt så borde 

man träna på det. Jag reflekterar ständigt över saker och ting på arbetsplatsen, det är 

ofta jag frågar kollegor om jag agerat rätt i en särskild situation. (Kim) 

       

Det är viktigt att kunna stå och se på sig själv och fundera över i vilka lägen behöver jag 

som person ändra mina strategier och i vilka lägen är det arbetsplatsen eller den 

övergripande strukturen som påverkar. (Helena) 

       

Jag har ständigt koll på att jag sover som jag ska, äter som jag ska, ”hallå vad håller jag 

på med? Nu sover jag för lite, varför gör jag det?”. Eller om jag inte kan släppa små 

grejer, då mår jag inte bra. [...] Man kan känna sig helt slut och så får det inte vara 

länge. (Eva) 

       

Adam menar att han brukar jobba hemifrån också med de fall han har och att han gör det för 

att han vill. Vidare menar han att det inte påverkar honom på något sätt. En anledning till 

varför han inte anser att detta påverkar honom kan ha att göra med att han aktivt tar hem 

jobbet, för att han vill det, snarare än att han undermedvetet påverkas av arbetet utan att vilja. 
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Det verkar som att han har utvecklat en effektiv copingförmåga genom sin inre 

problemlösningsförmåga (Brattberg 2008). 

 

There is a time gap between meetings, for me it’s important that when I go home I sit 

down and think about what was said during the meeting. (Adam) 

      

5.2.3.2. Stöd på arbetsplatsen 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) använder individer problemfokuserade copingstrategier 

när känslorna går att hantera. Våra informanter uppgav att de brukar reflektera över det som 

hände i mötet och kanske då vänder sig direkt efter mötet, om möjligt, till det stöd de har på 

jobbet, vare sig det är handledning, kollegor eller chef. Annars använder informanterna socialt 

stöd när inre stress börjar uppstå. 

 

Anne beskriver att under handledningstillfällen tar hon upp arbetsrelaterade problem och vad 

de gör med henne. Det kan vara problem med chefen eller arbetskollegor och hur detta 

påverkar henne. Hon pratar också med handledaren om mötet med klienten och hur mötet 

påverkar henne. 

 

De kuratorer vi intervjuat beskriver sitt arbete som ganska ensamt. Eva beskrev att hon 

tidigare hade möten med en grupp där hon inte kände att de pratade om det som hon behövde 

prata om. Det var mycket fokus på metoder i arbetet (yttre stress), medan hon behövde 

fundera mer över vad som hände med henne (inre stress). Eva uttrycker en önskan om både 

mer fokus på och stöd kring det arbete som hon utför och berättar exempelvis om hur hon lätt 

blir överkörd av lärare och ledning utifrån deras fokus och mål. Exempelvis finns en 

biträdande rektor som Eva menar är mycket kompetent men som fokuserar mer på det 

pedagogiska, vilket ibland krockar med det främjande och förebyggande arbete som Eva utför 

och som ibland fordrar viss omorganisation:  

 

Sättet att lyckas är att ha ett starkt öppet stöd i det man gör. (Eva) 

     

Kim talar mindre om stöd på arbetsplatsen och mer om det stöd som han aktivt söker och har 

privat. Kim beskriver att det ibland inte funnits möjlighet till stöd från kollegor och att då 

uppstår en känsla av hopplöshet inombords. Men också att arbetets påfrestande delar är 
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anledningen att större delen av hans privata nätverk består av personer i liknande eller samma 

yrke. Det sociala stödet från dem är mycket starkt och innebär att Kim har en yttre 

copingresurs som han använder för sin problemfokuserade eller känslofokuserade 

copingstrategi (Brattberg 2008). På samma sätt använder Helena problemfokuserad coping 

genom att diskutera i kuratorsgrupper på Facebook:  

 

Då försöker jag fråga mina socionomvänner lite allmänt, för sekretessen, jag frågar hur 

de skulle göra i ett liknande ärende för att försöka bolla helt allmänt med de som har 

andra arbetsplatser. Jag använder även kuratorsgrupper på Facebook och det hjälper då 

det blir mycket bra diskussioner, så man lär sig väldigt mycket. (Helena)  

       

Det har blivit lättare med tiden, alla de vänner som jag har är antingen psykoterapeuter 

eller psykologer, socialarbetare, beteendevetare. Arbetet är en ständigt återkommande 

diskussion när man ses, det rinner ut ibland, sen är det sekretess förstås, men det är 

svåra saker man arbetar med och går igenom. Om jag säger att jag haft en förjävlig dag 

på jobbet så vet de vad det är som händer, man behöver inte gå in på det. Det är ett 

väldigt starkt stöd. (Kim) 

      

Adam var den enda som uttryckte att han inte upplevde ett stödbehov varför han heller inte 

använde sig av någon form av stöd: 

 

Usually I’m the one that guide colleagues. One time, last year, I was asked to jump in 

when a child had a blade in his hand, and he was cutting his hand, and my colleague 

couldn’t jump in and help, so I jumped in and took it, and said “stop it, you’re hurting 

yourself” and all that… I see sometimes there are situations where my colleagues 

cannot help or jump in, then I do it.(Adam) 

 

Vidare pratar Zandra och Kim om stödet från arbetsplatsens påverkan på emotionellt arbete 

utifrån att skapa allians med klienten, och problematiserar att alliansbyggandet egentligen inte 

är mätbart på samma sätt som “avslutade utredningar” och att kvalitetstänk upplevs gå före 

kvaliteten av arbetet.  

 

[...] man glömmer bort lite vad man är duktig på och att det är ett otroligt verktyg att 

kunna skapa allians med någon och är det något som är värt att kunna så är det. [...] jag 

kan inte växa eller utvecklas vidare om ingen ger mig någon feedback på det jag gör. 
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Jag blir nöjd om jag går hem och känner att ”det där var ett riktigt bra samtal idag. 

Klienten som träffat tio socialsekreterare innan mig öppnade sig för Mig”. Det är så 

himla stort men det är synd att ingen ser [...] “vad var det för jobb vi gjorde?” tittar vi 

inte på utan vi tittar bara på pinnar. (Zandra) 

       

[...] Jag har haft mycket behandlande tjänster tidigare där man har nära kontakt med 

klienten, och också som socialsekreterare. Det är en helt annan kontakt man har med 

klienten. Alliansbyggande sker på helt andra grunder, man har inte alltid möjlighet att 

avbryta ett samtal och komma tillbaka tjugo minuter senare, man måste kunna hantera 

att situationen blossar upp. Det är svårt att hantera, där är det en helt annan sak att 

hantera de emotionella grejerna. (Kim) 

       

5.2.3.3. Återhämtning 

De flesta informanter beskriver att de aktivt försöker ta grepp om sådant som sömnvanor, 

träning och att på samma sätt som de är närvarande i mötet med klient, försöker vara 

närvarande i sitt privatliv med exempelvis vänner och familj, hunden på promenaden eller i 

meditation. Några beskriver att de tar små pauser i arbetet och lämnar rummet om det finns 

möjlighet, för att bara fokusera på andningen några minuter. Sådana strategier är vad Lazarus 

och Folkman (1984) kallar för beteende-känslofokuserad coping där individen därigenom 

försöker fokusera på något annat än det som skapar stress. Sådant som hjälper våra 

informanter med att hitta balansen mellan arbetslivet och privatlivet: 

 

I have my regular meditation, I do my exercise. So mostly I do it easy- the meetings, I 

don’t get attached. There is no effects after the meeting. (Adam) 

       

Att hitta balans går hand i hand med vilken balans man skapar själv. Om man tar sin tid 

för att träna eller träffa kompisar då får man mer ork. Och om man tappar orken för att 

träffa kompisar eller träna så får man mer utrymme för att ta med sig jobbet hem. 

(Helena) 

       

Jag är ande, själ och kropp brukar jag säga. Andligt är jag kristen, det betyder att jag 

känner att jag är bara en liten människa men Gud är stor. Jag har ett liv där jag ber och 

lämnar över mina klienter till Gud. Då är mitt mindset att tro att det är skönt att det är 

någon större som har hand om dem och som älskar dem, [...]. Jag mår jättebra andligt 

och jag motionerar också, tar en promenad, kör pass i gymmet och tränar hårt. Sedan 
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sover jag bra, äter bra, har en lugn vilopuls så att jag inte blir stressad. Så det är också 

nyckeln. Bara kost, vänner, ha roligt. (Anne) 

       

Annes copingstrategi gällande sin tro kan tolkas komma både från inre- och yttre resurser där 

Gud kan verka både som en högre chef/”ansvarig” eller en avlastande vän, någon att dela det 

tunga med och alltså en yttre resurs. Eftersom tron är något högst personligt som varken är 

kopplad till det fysiska eller till uttalat arbetsstöd kan den också betraktas som en inre resurs.  

 

Det finns flera spekulationer kring materialet från informanternas intervjuer. Vi har tagit den 

spekulation som passar vårt syfte, annars kan resultatet ser annorlunda ut om det tolkas utifrån 

en annan aspekt. Vi kommer i nästa kapitel diskutera frågor som aspekter och annat där vi gör 

en koppling mellan vår studie och tidigare studier. 

6. Diskussion och slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att söka kunskap om hur olika socialarbetare, verksamma inom det 

sociala arbetets fält, upplever sig emotionellt påverkas av och i sitt arbete med klienter, till 

följd av mötet med klienten. Vidare hur socialarbetare hanterar eventuell påverkan och 

upprätthåller en sund balans mellan arbete och privatliv utifrån professionalism, de krav som 

ställs, och behovet av återhämtning.  

Frågeställningar följde:  

 

 Hur upplever sig socialarbetare emotionellt påverkas av mötet med klienten? 

 Hur hanterar socialarbetare eventuell påverkan av mötet med klienten? 

 

Resultatet tyder på att interaktionen mellan informanterna och deras klienter innebär att 

känslor undermedvetet kan överföras från exempelvis klient till våra informanter i fråga. 

Tidigare forskning från Olsson (2011) framhåller att socialarbetare kan smittas av klienters 

känslor, vilket i längden kan påverka socialarbetares förmåga att hjälpa sin klient.  

 

Resultatet visar att det finns en negativ påverkan som yttrar sig genom stressymptom som 

utmattning, vilket innebär att socialarbetare i denna studie bland annat tar hem jobbet. En 

aspekt som resultatet visar gällande varför socialarbetare negativt påverkas relateras till 



43 
 

anknytningen till sociala normer i samhället. I vilken utsträckning socialarbetare förhåller sig 

till sociala normer kan påverka reaktionen på klienters fall. 

Vidare indikerar resultatet på att de som upplever mötet som svårhanterligt och de som blir 

negativt känslosamt påverkade av mötet är de som har minst personliga och/eller 

arbetsrelaterade erfarenheter. De som har många år av arbetslivserfarenhet och erfarenhet från 

eventuell vidareutbildning har haft bra förmåga att hantera sina möten med klient. Anledning 

till det, tolkar vi, beror på att genom erfarenhet lär en sig utveckla effektiva strategier och 

anpassa dem till rätt situation.  

 

Flera av informanterna beskriver sig ha haft en väldigt stressig och tuff livssituation innan de 

började jobba inom socialt arbete. De menar att dessa personliga livserfarenheter har hjälpt 

dem mycket gällande hantering av klientmöten. Collins (2008) menar på samma sätt att 

personliga individuella skillnader spelar roll i hur man hanterar en stressig situation. Vi tolkar 

personliga livserfarenheter som en personlig egenskap informanterna i vår studie använder sig 

av för att hantera stressen som mötet med klient kan skapa.  

 

Andra faktorer, utifrån resultatet, som hjälper socialarbetare i denna studie med hantering av 

mötet är känslan av sammanhang som individen får genom upplevelsen av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Samtliga informanter sa sig uppleva meningsfullhet såsom 

uppskattning och beröm från klienter, vilket de också beskriver som en motivation i sitt jobb. 

De sa sig älska sitt jobb och att hjälpa människor och skulle inte vilja byta jobb, vilket här är 

en positiv påverkan vad gäller hantering av mötet. De tål den svåra delen av mötet för att den 

positiva delen kommer i slutändan. Däremot visar resultatet att informanter blir stressade av 

mötet om de inte upplever begriplighet eller hanterbarhet. Med det menar vi att ibland 

funderar informanterna mycket över vad anledningen till de känslor som uppstår till följd av 

mötet kan bero på. De funderar över varför de exempelvis får låsningar med klienten. 

Dessutom upplever informanterna mötet som svårhanterligt vid brister av resurser som de 

behöver för att känslomässigt hantera mötet. Det är här som informanterna börjar reflektera 

över sina tillgängliga inre och yttre resurser. Därefter vänder informanten sig till den/de 

strategier som denne kan använda utifrån identifierade resurser för att vidare hantera mötet.  

 

Strategier som informanterna i denna studie säger sig använda sig mest av, beroende på vilka 

resurser de har till sitt förfogande, är samtal och råd genom det sociala stöd de har. Samtliga 

informanter har uttryckt vikten av att få bra stöd från sin chef och från arbetskollegor där de 
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också menar sig få hjälpande råd. Dessutom pratar de om hur viktigt det är att ha en 

professionell handledare på arbetsplatsen som de kan vända sig till och rådfråga vid behov. 

Råd kan gälla arbetsrelaterade frågor eller känslomässiga frågor. Olsson (2011) och Collins 

(2008) menar också att mentorskap på arbetet och möjligheter att dela känslor med 

arbetskamrater och handledare kan spela stor roll för undvikandet av att drabbas av 

utmattning. Några vänder sig också till det sociala stöd som de har i privatlivet och som kan 

hjälpa dem, när de inte upplever sig ha optimalt stöd från arbetsplatsen. 

 

En annan viktig strategi som resultatet uppvisar är att ha en meningsfull fritid där en är 

närvarande och koncentrerad på det som händer i nuet utan att tänka på något annat utanför 

det. Informanterna menar att det gäller att ha stunder där en kan andas, meditera, träna, äta 

bra, sova bra, ha kul, ta hand om sina barn eller hund och så vidare.  

 

En viktig ståndpunkt i att hantera negativa känslor som uppkommer till följd av mötet och för 

att dessa inte ska påverka socialarbetare negativt är självreflektion, enligt resultatet av den här 

studien. Merparten av socialarbetare i den här studien tycker att det är okej att bli emotionellt 

involverad och att en inte ska vara rädd att använda sig själv i mötet med klient om detta kan 

gynna utgången, och så länge detta sker kontrollerat och medvetet. Carolusson (2004), Olsson 

(2011) och Collins (2008) skriver om vikten av självreflektion i rollen som behandlare. För att 

vara medveten om vilka behov, förmågor och problem en har ska en hela tiden reflektera över 

sig själv och sin livssituation. På samma sätt menar informanterna att det är ytterst viktigt att 

fråga sig själv hela tiden om orsaken till de känslor och reaktioner en upplever sig ha. 

 

Carolusson (2004) skriver att om behandlaren inte är medveten om sina inre behov kan det 

leda till en negativ motöverföring i mötet med klienten. Något som vi tolkar kan påverka 

mötet med klienten och utgången av detta är eventuella prestationsbehov där vi kunde se att 

många medvetandegjorde att de haft ett prestationsbehov i början av sitt yrke där de ville få 

sina hjälpinsatser bekräftade och värderade, snarare än att (kunna) ge klient adekvat hjälp. 

Detta leder oss in på vad utbildning och erfarenhet som resurser hos individen spelar för roll i 

fråga om hur klient kan hjälpas utan att hjälparen i fråga riskerar praktisera motöverföring 

eller pressas av olika krav från både klient och organisation. Vi tycker oss utifrån vad 

informanternas utsagor, identifierat luckor i utbildningen vilka utgörs av bland annat bristen 

på adekvat kunskapsförmedling om olika grupper i samhället såsom exempelvis kriminella, 

människor som är fysiskt/psykiskt sjuka på olika sätt, kurser i krishantering och dylikt men 
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också möjligheten till mer praktik. Detta då många informanter menar att erfarenheter av att 

möta dessa grupper är det som hjälpt dem utveckla lyckade copingstrategier såsom de vi 

beskrivit tidigare i diskussionen.  

 

Reparations och - eller narcissistiska behov kan enligt Carolusson (2004) påverka mötet med 

klienten och behandlaren negativt om behandlaren inte är medveten om dem. Behandlaren 

kan ha inre reparationsbehov som kommer ifrån exempelvis olösta personliga problem som 

hen försöker kompensera för genom att hjälpa andra. Narcissistiska behov handlar om 

personers behov att hjälpa andra för att få beröm som tillfredsställer det här behovet. 

Anledning till varför informanterna negativt påverkades mycket av mötet i början av 

arbetslivet kan, tolkar vi, bero på omedvetenheten om narcissistiska behov som gjorde att de 

jobbade extra mycket för att få klientens tillfredsställelse utan att vara medveten att det är 

deras egna behov som gör att de arbetar eller involverar sig som de gör. Flera informanter 

talar om att vara medveten om den egna rollen och gränser. Att det inte handlar om “mig själv 

som socialarbetare” utan om patienten och att kunna släppa klienten när hen så vill. Detta 

betyder att de flesta av våra informanter nuförtiden är ganska medvetna om sina narcissistiska 

och reparationsbehov. 

 

Moesby-Jensens och Nielsens studie (2015) avhandlar olika regleringsmönster hos 

socialarbetare. Bland annat finns det de som stänger av sina känslor under och efter mötet. 

Informanter i vår studie menar att de gör det för att fokusera på klientens känslor istället för 

sina egna. Vidare menar de att de hanterar sina känslor efter att de har arbetat klart med 

klientens fall och att involvering i mötet inte behöver vara farligt om det är kontrollerbart. 

Skillnaden mellan Moesby-Jensens och Nielsens studie och vår studie kan ligga i att våra 

informanter visar på mycket och bra självreflektion.  

 

En annan grupp i Moesby-Jensens och Nielsens studie reglerar sina känslor på samma sätt 

som våra informanter genom att hantera det efter mötet. Den tredje gruppen i Moesby-Jensens 

och Nielsens studie misslyckades med att reglera känslorna vilket gjorde att de tog med sig 

klientens fall hem. Den här påverkan uttryckte sig våra informanter uppleva i början av sitt 

arbetsliv när de inte hade lärt sig utveckla goda copingförmåga.  

 

Det finns flera skillnader och likheter mellan resultat från tidigare studier och vår studie. 

Collins (2008) och Olssons (2011) studier visar att strukturen, handlingsutrymmet och krav på 
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arbetsplatsen är viktiga faktorer medan i vår studie har vi inte behandlat dessa faktorer. 

Anledningen är att våra informanter inte tydligt har uttryckt vikten av det när det gäller 

påverkan av mötet men det beror också på att vår analys inte har riktats åt det organisatoriska 

och strukturella faktorn. Collins (2008) skriver om copingstrategier utifrån dikotomin positiva 

och negativa där han tar upp sådant som förnekelse som en negativ copingförmåga. Vi har 

valt att inte fokusera på det för att vi ville fokusera på den effektiva delen av copingstrategier.  

 

Vi tror att resultatet av denna studie skulle ha sett annorlunda ut om analysen gjorts utifrån 

andra aspekter. Om vi hade analyserat materialet utifrån de olika arbetsområden som 

socialarbetarna i denna studie har och förhållandet till stress, så hade resultatet gissningsvis 

skiljt sig. Exempelvis kunde vi ha delat upp informanterna utifrån de som arbetar med barn, 

äldre, inom HVB, inom kriminalvård och så vidare. Resultatet hade kanske, enligt oss, visat 

att de som jobbar inom mer intensiva arbetsområden och med särskild problematik med större 

sannolikhet hade blivit mer negativt påverkade eller drabbade av utmattningssyndrom. Det 

finns många intressanta aspekter inom den här studiens ämne men tyvärr är det svårt, med 

hänsyn till platsbrist, att diskutera alla. Det viktigaste som den här studiens resultat visar är att 

nyexaminerade socialarbetare inte behöver oroa sig särskilt över påverkan av sitt framtida 

yrke. Med ständig självreflektion och medvetenhet, tålamod, strävan efter lämpliga strategier 

och utbildning och mod att fråga efter hjälp så är förutsättningarna bra, särskilt om man 

verkligen också trivs med sina klienter.  

 

6.1. Förslag på vidare studier 
Utifrån denna studie har ytterligare frågor väckts som rör tre områden. Dessa är 

socionomutbildningen, praktik, dolda behov som gör att man söker sig till yrket. 

Vi frågar oss under denna studie upprepade gånger om, och i så fall hur, 

socionomutbildningen brister. Skulle det kunna mätas på något sätt? Vad skulle ett större 

utbud av andra kurser kunna innebära för socionomstuderande? Såsom kurser som ger 

socionomen utökad kunskap om olika psykiska sjukdomar, krishantering, stresshantering 

(mycket för sin egen skull), med flera. Någon form av utvärderande studie på detta skulle vara 

intressant.  
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Vi frågar oss också vad fler praktiska moment i utbildningen skulle kunna innebära för 

socionomstuderande, exempelvis i form av fler studiebesök i verksamhet, utökad praktik, fler 

gästföreläsare med stor praktisk erfarenhet inom yrket och dylikt.  

Slutligen funderar vi kring om det kan vara önskvärt att identifiera eventuella behov hos sig 

själv såsom reparations - prestation eller narcissistiska behov inom ramen för utbildningen för 

att tidigt kunna anamma ett sunt och rimligt förhållningssätt till sin framtida hjälparroll. 
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Bilaga 1 - Informationsbrevet 

 

*** DEN EMOTIONELLA PÅVERKAN AV MÖTET MED KLIENTEN*** 

 

Hej!  

 

Vi är två socionomstudenter som skriver vår C-uppsats om den emotionella påverkan av 

mötet med klient hos verksamma inom socialt arbete. Vi undrar om Du som arbetar 

utredande eller behandlande mot klient - eller som på annat sätt möter mycket klienter i ditt 

arbete skulle vilja ställa upp på en intervju med oss, högst 45 minuter, där Du förstås får ta 

del av intervjufrågorna innan, och garanteras konfidentialitet.  

 

Vi brinner så otroligt för detta ämne och vill höra era tankar och förhållningssätt kring 

saken och skulle bli så glada om någon ville ställa upp och dela med sig.  

Förutom att det ska fungera som underlag för examensarbetet så ser vi det också som en 

stor chans att verkligen lära oss om detta viktiga samt rustas inför arbetet vi ska ut i sen.  

 

Ett smakprov på frågorna: 

Brukar du ta med dig arbetet hem? 

Hur har du förändrats som person sedan du började jobba ex. vanor, beteende? Varför? 

Vad hjälper dig att klara av arbetsrelaterad stress? 

 

Det går bra att svara här eller maila mig på *mail* 

stort tack på förhand 

Nicole & Mays 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett 

 

 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. 

Jag har informerats om mitt deltagande i studien och att deltagandet är 

frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan några som 

helst följder. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer att 

spelas in men inte föras vidare och mitt namn kommer inte att presenteras i 

det slutgiltiga arbetet. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer 

att behandlas På ett sådant sätt, så att min identitet inte röjs. Uppgifterna 

kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den 

information jag lämnar kommer endast att användas till denna C-uppsats som 

är gjord av Nicole Hultberg och Mays Al-Musfi men jag är medveten om att 

slutversionen är offentlig. 

 

 

 

Ort och Datum ____________________________________ 

 

Informant          _____________________________________ 

 

Studenter           ______________________________________ 

 

                           ______________________________________ 
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Bilaga 3 - Intervjuguide   

  

Bakgrund Ålder, utbildning, 

arbetslivserfarenheter, antal år 

i yrket, 

Varför valde du detta arbete? 

 

Arbetsuppgifter 

 

 

 

 

 

 

Hur ofta har du möte med klienter? 

Vilka känslor brukar klienterna ha? 

Mötet Berätta om hur mötet med 

klienten kan se ut 

 

Finns det något utmärkande i 

mötet med klienten 

 

Vilka reflektioner brukar du få 

i mötet? 

Hur upplever du mötet? 

Lyssnandet, 

Tankar, känslor, upplevelser 

Före- under- efter (gör, känner) 

Stämning, känslor 

Påverkad? på vilket sätt både på jobbet och 

privatliv 

Exempel på situationer 

Om påverkad, varför? 

Hur involverad brukar du vara i mötet 

Personliga erfarenheter/ Professionella 

rollen 

Balansen Upplever du att du har en 

balans mellan ditt privatliv och 

arbetsliv? 

Finns det stunder då du har 

tappat balans? 

Vad har bidragit till balans 

Vad har bidragit till obalans 

Faktorer som kan relateras till 

arbetsplatsen, till privatliv, till speciella 

stunder 

Ta hem jobbet? 

Ta ett möte till ett annat möte? 
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Strategier Vad kan hjälpa dig med att 

koppla av? 

 

Vart vänder du dig när du har 

problem på jobbet? 

Reflektera över 

socionomutbildningen utifrån 

temat mötet med klienten 

Strategier, något mål, meningsfullhet, 

Personliga egenskaper, fritid, ritualer, 

personer, handlingar, strategier i arbetet 

Före- under- efter 

 

Effektiv utbildning som förbereder 

studenten på ett bra sätt inför praktiken?  

Stöd i arbetet Berätta om vilket stöd som 

finns på arbetsplatsen 

 

Reflektera över stödet i 

arbetsplatsen! 

Handledning, chef, arbetskollegor, 

resurser, 

 

Hur har det funkat för dig 

Det du använder mest 

Känslor till 

arbete 

Reflektera över ditt jobb 

 

Vad gör dig nöjd med ditt jobb 

eller inte nöjd? 

Vilken inställning har du till ditt jobb? 

Motiverad, 

Klientens tillfredsställelse, 

Självreflektion Beskriv dig själv sedan du 

började med jobbet tills idag 

 

Brukar du reflektera över ditt 

liv och personlighet? 

förändringar 

Psykiskt, fysiskt, tankar osv 

 

På vilket sätt? Reflektera över jobbet 
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