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Tack! 

Vi vill framföra ett varmt tack till alla personer som visat intresse och stöd i arbetet kring denna 

uppsats. Ett stort tack till samtliga intervjupersoner, som visat stort engagemang och gjort detta 

arbete möjligt, genom att låta oss få en inblick i deras arbete, tankar och känslor. Vi vill också 

tacka vår handledare Irving Palm, samt våra opponenter som under denna tid varit till stor hjälp. 

  



 

Sammanfattning  

Titel: “Vi är inga stålmän eller stålkvinnor”; en kvalitativ studie om sekundär traumatisk 

stress hos yrkesutövare inom socialt arbete. 

Författare: Moa Lindberg & Victoria Pettersson 

Syftet med vår studie var att utifrån sekundär traumatisk stress, undersöka 

hur socialarbetare påverkas av klienters traumatiska berättelser och/eller 

uttalade lidande. Studien är genomförd genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med sju yrkesverksamma socialarbetare som anser sig ha blivit 

sekundärt traumatiserade, eller känner igen sig i symptom som kan känneteckna 

tillståndet. Vi använde oss av psykosocialt perspektiv, coping, resiliens och 

stigma för att analysera den insamlade empirin. Tematisk analys har använts för 

att lyfta fram meningsfulla empiriska data. Resultaten visade att samtliga 

yrkesverksamma socialarbetare i studien på något sätt påverkas av klienters 

traumatiska berättelser och/eller uttalade lidande. Denna påverkan visade sig 

ha både positiva och negativa aspekter. Resultaten visade också att de 

yrkesverksamma socialarbetarna hanterar det psykiskt påfrestande arbetet 

genom att kommunicera med kollegor, eller andra närstående i den mån det 

går, genom att få handledning och till viss del även genom att vårda sig själv. 

Kunskapsbehovet kring sekundär traumatisk stress ansågs vara stort. Vidare 

uttryckte intervjupersonerna att begreppet bör uppmärksammas mer för att 

kunna skapa en förståelse för problematiken, och för att veta hur man kan 

arbeta på ett mer hälsofrämjande sätt. 

Nyckelord:  Sekundär traumatisk stress, coping, psykosocialt perspektiv, stigma, 

resiliens. 

Abstract 

Title: “We aren’t supermen or superwomen”; a qualitative study of secondary traumatic 

stress in social work professionals. 

Authors: Moa Lindberg & Victoria Pettersson 

The purpose of our study was to investigate how social workers are affected by 

clients' traumatic stories and/or pronounced suffering, based on secondary 

traumatic stress. The study was conducted through qualitative semi-structured 

interviews with seven professional social workers who consider themselves to 

have been secondarily traumatized or recognize themselves in symptoms that 

may characterize the condition. We used psychosocial perspective, coping, 

resilience, and stigma to analyze the collected empirical data. Thematic analysis 

has been used to highlight meaningful empirical data. The results showed that 

all professional social workers in the study are in some way affected by clients' 

traumatic stories and/or pronounced suffering. This impact turned out to have 



 

both positive and negative aspects. The results also showed that the 

professional social workers handle the psychologically stressful work by 

communicating with colleagues, or other close relatives as far as possible, by 

receiving guidance and to some extent also by taking care of themselves. The 

need for knowledge about secondary traumatic stress was considered to be 

great. Furthermore, the interviewees expressed that the concept should be 

given more attention in order to create an understanding of the problem, and 

to know how to work in a more health-promoting way. 

Keywords: Secondary traumatic stress, coping, psychosocial perspective, stigma, resilience.  
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1. INLEDNING 

I möten med klienter som varit med om trauma eller uttrycker lidande kan flera svåra scenarion 

och berättelser komma på tal. Att som yrkesverksam socialarbetare ta del av en traumatisk 

berättelse av en klient under ett möte och sedan gå från mötet, gå in på sitt kontor, plocka ihop 

sina saker för att gå hem för dagen, går det att inte ta med jobbet hem då? I dessa kontaktyrken är 

socialarbetare sina egna redskap, de ska vara den hjälpande handen till klienterna, därför är det av 

vikt att vårda sina egna redskap, det vill säga sig själv. Det blir då aktuellt att fråga sig hur mycket 

man klarar av som socialarbetare, om vi är stålmän och stålkvinnor eller bara mänskliga. Carlander 

och Wedeen (2019:15) uppger att man själv i olika utsträckningar blir utsatt för den andres lidande, 

när man i arbetet hjälper personer som blivit utsatta för trauma och/eller lidande. Det är nu 

företeelsen sekundär traumatisk stress kommer på tal, frågan är emellertid om det är ett ämne som 

överhuvudtaget uppmärksammas fast det är ett aktuellt ämne för yrkesgruppen socialarbetare.  

I Gil och Weinbergs (2015) artikel beskriver de detta tillstånd utifrån Charles Figley (1995) som ett 

resultat av exponering för offers detaljerade berättelser. Dessa situationer kräver utökat emotionellt 

stöd, vilket i sig kan skapa egna emotionella reaktioner hos den yrkesverksamma. Per Isdal 

(2017:25) hänvisar till Figley (1995) som myntade begreppet sekundär traumatisk stress (STSD). 

Vidare beskriver Asker Palmer (2019:25, 35) effekter av denna sorts utsatthet som beståndsdelar 

av STSD, och socialarbetare beskrivs som en yrkesgrupp som i hög utsträckning blir utsatta för 

sekundärt trauma.  

På samma sätt som vi gäspar när någon annan gäspar, eller på det sätt någons skratt eller sorg 

smittar av sig, smittar klienters berättelser av sig. Detta beror på hjärnans neuronfunktioner, som 

finns där för bland annat vår förmåga att känna empati och för att erhålla kunskap. Neuronerna i 

oss själva speglar alltså neurologiska aktiviteter hos andra, vilket benämns som spegelneuroner. 

Detta innebär att när yrkesverksamma agerar den hjälpande handen till personer utsatta för trauma 

och/eller lidande, får det en väldigt specifik neurologisk effekt, medvetet som omedvetet (Asker 

Palmer, 2019:33). Socialarbetare är inga maskiner, de är mänskliga varelser som påverkas.  

1.1 Bakgrund 

Rienks (2020) menar att effekterna av STSD kan komma plötsligt, och visa sig genom symptom 

som liknar symptomen för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Dessa symptom kan innebära 

somatiska, tankemässiga och känslomässiga förändringar. Asker Palmer (2019:31, 55) beskriver att 

intrångssymptom är vanligt förekommande vid STSD och kan visa sig genom mardrömmar, 

undvikande beteende, missgynnande förändringar i kognition, humör och verklighetsuppfattning 

och hyperaktiverat nervsystem. Även om traumat och/eller lidandet inte är direkt upplevt, kan det 

få sådana symptom samt faktiskt leda till PTSD, utbrändhet och depression som i många fall kräver 

sjukskrivningar.  

Asker Palmer (2019:72–76, 157) beskriver att STSD kan förekomma hos i princip alla inom 

kontaktyrken, men också att en persons mottaglighet och resiliens kan påverka risken för STSD. 

Det kan handla om genetiska faktorer, förtryck, anknytningsmönster, hanteringsförmåga, 



Moa Lindberg & Victoria Pettersson 

6 (52) 

personliga insikter, beroenden, medvetenhet och medkänsla samt hanteringsverktyg. Isdal 

(2017:94) beskriver också kunskap och erfarenhet som faktorer som påverkar våra emotionella och 

fysiologiska effekter av mötet med lidande personer. Carlander och Wedeen (2019:55f) beskriver 

också resiliensen, vilket innebär en typ av motståndskraft och förmåga att hantera vissa 

livshändelser, som en viktig del i hanterandet av påfrestande händelser i livet. Empati, acceptans, 

självbehärskning, kunskap, förmåga att hantera ovisshet, och att besitta ett långsiktigt perspektiv 

beskrivs vidare som visdom, vilket förklaras som en viktig komponent till god resiliens. 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver de ansträngningar som används för att klara av livets alla 

påfrestningar som coping. Vidare beskriver de att det finns två kategorier av copingstrategier för 

att hantera påfrestande situationer; problemfokuserade och emotionsfokuserade copingstrategier. 

Dessa kan vara till hjälp för arbetet kring STSD, genom att minska eller övervinna inre och yttre 

krav och reducera spänningar som kan bidra till STSD. Copingstrategier och resiliens är därmed 

ytterst relevant för att förebygga, hantera och återhämta sig vid STSD. Coping fungerar således 

som en stötdämpare mellan stressfaktorer och hälsan, och reglerar de problemskapande 

emotionerna. 

1.2 Problemformulering 

Det finns brist på information kring risker i arbetet med människor som upplevt trauma och/eller 

lidande och dess innebörder, både i utbildningar och inom verksamheter. Det har konstaterats att 

STSD förekommer hos socialarbetare, men att mer forskning krävs (Asker Palmer, 2019:167–168). 

Utifrån den forskning vi funnit, saknar vi omfattande kvalitativ forskning som ger det 

inifrånperspektiv vi önskat, avseende erfarenheter av STSD, dess påverkan och copingstrategier. 

Detta anser vi vara viktiga frågor då det kan ha sådana allvarliga effekter som både påverkar 

arbetskapaciteten, klienter, den egna hälsan och privatlivet. STSD och dess copingstrategier bör 

uppmärksammas för att säkerställa hälsan hos yrkesverksamma som arbetar med psykiskt 

påfrestande arbete, såsom socialarbetare. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån sekundär traumatisk stress, undersöka hur socialarbetare 

påverkas av klienters traumatiska berättelser och/eller uttalade lidande. 

o Hur upplever socialarbetare att de påverkas av klienters traumatiska händelser och/eller 

uttalade lidande?  

o Hur hanterar socialarbetare upplevelser av sekundär traumatisk stress? 

o Hur ser kunskapsbehovet ut gällande sekundär traumatisk stress?  

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till yrkesgruppen socialarbetare för att besvara syftet och frågeställningarna. 

Deltagarna i studien är socialarbetare som jobbar eller har jobbat med klienter som varit med om 

traumatiska händelser eller klienter som uttrycker lidande. Deltagarna anser sig själva ha blivit 
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sekundärt traumatiserade, eller anser sig ha upplevt symptom av tillståndet sekundär traumatisk 

stress, som en följd av det klientnära arbetet. 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Coping förklaras utifrån Lazarus och Folkman (1984) som ett ständigt förändrande av både 

kognitiva och beteendemässiga ansträngningar, i syfte att hantera interna och externa krav som 

överskrider individens resurser eller förmågor. 

Intrångssymptom förklaras utifrån Asker Palmer (2019:31, 55) som ett vanligt förekommande 

symptom vid sekundär traumatisk stress, och kan visa sig genom minnesbilder, mardrömmar, 

undvikande beteende, missgynnande förändringar i kognition, humör och verklighetsuppfattning 

och hyperaktiverat nervsystem.  

Kognitiv beteendeterapi (KBT) fungerar som ett samlingsnamn för olika typer av psykoterapier. Det 

används för att minska psykologiska problem och hindra dess återkomst. Detta görs genom att 

träna användning av nya, mer funktionella beteenden och tankemönster i stället för de som kan 

antas skapa de psykologiska problemen (Socialstyrelsen, 2019). 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en diagnos en person kan få, om hen varit med om svåra 

händelser, exempelvis misshandel, olyckor och krig, som resulterat i psykiska symptom. Exempel 

på symptom är flashbacks, nedstämdhet och minnesförlust (1177, 2018). 

Resiliens kan förklaras som en persons motståndskraft. Det är alltså kraften att förebygga och 

återhämta sig från påfrestande situationer i livet. Medvetenhet om hur man agerar i vissa situationer 

och kunskap kan fungera som stärkande faktorer för en persons resiliens (Asker Palmer, 2019). 

Sekundär traumatisk stress (STSD) innebär att exempelvis yrkesutövare utvecklar traumasymptom 

genom att arbeta med klienter som varit med om trauman och/eller uttalar lidande. Symptomen 

för STSD är många, och liknar ofta symptomen för posttraumatiskt stressyndrom (Isdal, 2017). 

Trauma kan beskrivas som en persons emotionella och/eller kroppsliga svar på svåra händelser 

och/eller yttre faktorer, exempelvis våldtäkt, krig och naturkatastrof. Dessa händelser kan ge både 

övergående och kvarstående effekter. Dessa effekter är ofta psykiska, i form av flashbacks, 

drömmar och oberäkneliga känslor, men kan också ge fysiska effekter såsom huvudvärk (NE, u.å.; 

American psychological association, u.å.). 

1.6 Disposition 

Nedan kommer sökprocessen inklusive en tematisering av den tidigare forskningen äga rum utifrån 

STSD och copingstrategier samt reflektioner kring kunskapsläget. Det psykosociala perspektivet, 

samt de teoretiska begreppen resiliens, coping och stigma redovisas i studiens teorikapitel, följt av 

ett metodkapitel. Metodkapitlet består av existentiell hermeneutik som vetenskapsfilosofisk 

utgångspunkt, samt kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Urvalet, avgränsningar samt 

genomförandet redovisas, följt av en tematisk analys där transkribering, kodning och abduktion 
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som ansats beskrivs. Studiens tillförlitlighet och begränsningar, etiska förhållningssätt och 

metodöverväganden avslutar metodkapitlet. Därefter redovisas studiens resultat utifrån en 

tematisering av empirin. Studien avslutas med en diskussion där frågeställningarna besvaras, samt 

kopplingar mellan studien och den tidigare forskningen. En teori- och metoddiskussion följer, och 

avslutas med ett avsnitt med implikationer för socialt arbete som forskning och praktik.  

2. TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av sökprocessen för tidigare forskningen, med en 

efterföljande tematisering av den tidigare forskningen. Forskningen vi fann har för det mesta ägt 

rum i USA, men också England och Israel. Metoderna som använts i tidigare forskning varierar till 

viss del, men består främst av kvantitativa metoder av olika slag. Metoderna har varit olika slags 

enkäter och frågeformulär, litteraturöversikt, onlineundersökningar, praxisbaserade fallstudier, 

postundersökningar och semistrukturerade intervjuer. Dessa har gjorts på personer som på något 

sätt arbetar med människor i utsatta situationer. Kapitlet följs sedan av reflektioner över 

forskningsläget. Tematiseringen har gjorts utifrån den funna tidigare forskningen.  

2.1 Sökprocess 

För att hitta forskningsartiklar använde vi oss av databaserna “Uppsala universitetsbibliotek” och 

“social services abstracts”. Till en början gjordes sökningar på svenska, med sökorden “sekundär 

traumatisering”, “sekundärt trauma”, “hanteringsstrategier” och “socialt arbete” med booleska 

operatorer för att utöka sökningarna. Detta visade inte tillräckliga resultat som vi ansåg relevanta 

för vårt arbete, och visade en bild av bristande nationell forskning kring ämnet. Därav gick vi vidare 

med att utforska forskningsfältet med engelska sökord. Vi använde “secondary trauma”, “coping”, 

“coping strategies” och “social work”, även här med booleska operatorer så som “AND” och 

“OR” för att utöka samt begränsa sökningarna. Detta gav många resultat med olika vinklar och 

olika studerade yrkesgrupper. För att göra en första sortering av resultaten valdes det att endast 

artiklar som är markerade “peer reviewed” ska visas, vilket innebär att de är expertgranskade. Vi 

valde forskning som vi i första hand ansåg vara relevanta för vår studie, på så sätt att grundtanken 

kring studien kan relateras till yrkesgruppen socialarbetare. Vid vidare läsning av den tidigare 

forskningen valde vi ut de artiklar som vi ansåg kompletterade varandra så att de tillsammans täcker 

in området. Detta gjordes exempelvis genom att se generella likheter i studierna, men också genom 

att se specifika skillnader, exempelvis i frågan om copingstrategier och kunskapen kring STSD för 

att få en bredare bild av ämnet.  

2.2 Sekundär traumatisering 

Hur många yrkesverksamma som befinner sig i risk för STSD varierar. Whitfield och Kanter (2014) 

beskriver att det uppskattas vara runt 50% som befinner sig i hög risk för STSD. Även om de 

yrkesverksamma har tillhandahållits kunskap om innebörderna av arbetet med traumaklienter, kan 

de omedvetet dras in i klienternas emotionella kris då de berättar om deras traumatiska händelser. 

Vidare beskriver Whitfield och Kanter (2014) hur det i många fall kan användas många olika former 
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av terapeutiska verktyg för att hjälpa exempelvis barn att uttrycka sina känslor. Genom exempelvis 

återberättelser, lek, i skrift eller konst målas klienternas detaljerade berättelser om trauma upp, och 

de som då ska vara det hjälpande verktyget kan utsättas för sekundärt trauma.  

Bell (2003) presenterade varierande resultat gällande huruvida arbetet med våldsutsatta kvinnor gav 

positiv eller negativ effekt. De flesta kunde uppge både positiva och negativa effekter av deras 

arbete med traumaklienter, och många angav att det endast ger positiva effekter, genom att de får 

utföra ett givande arbete. Endast en liten del av deltagarna angav att det ger negativa effekter i form 

av STSD. Detta skiljer sig från övriga artiklar, men Bell (2003) uttrycker också att det är ett viktigt 

ämne, som det krävs mer forskning kring. 

Hesse (2002) hävdar att det finns kunskapsluckor gällande ämnet sekundär traumatisering, och att 

det först och främst behöver forskas mer kring detta ämne för att kunna veta hur man ska hantera 

STSD. Vidare beskrivs det att man måste ta itu med problematiken, genom att se till att 

yrkesverksamma inom riskyrken får kunskap om STSD och hur det påverkar både dem själva och 

deras klienter, för att göra de yrkesverksamma mer förberedda och skapa en medvetenhet.  

Rienks (2020) visar också resultat på att yrkesverksamma som har hög exponering av traumatiskt 

material genom klienter, löper större risk för att utveckla STSD. Dessutom visas det i Quinn, 

Pengsheng och Nackeruds (2018) artikel att risken för STSD ökar om den yrkesverksamma själv 

haft tidigare direkt exponering för traumatiska händelser, eller har någon form av psykisk ohälsa 

sedan tidigare. 

Faktorer såsom tunga ärenden, minskat stöd, ekonomiska begränsningar på arbetsplatsen och 

förhållandevis låg lön visas också öka risken för STSD utöver klientmötet i sig, då det kan minska 

arbetstillfredsställelsen (Starcher & Stolzenberg, 2020; Quinn et al., 2018).  

2.3 De professionellas påverkan av psykiskt påfrestande arbete 

Flera socialarbetare i Astvik, Melin och Allvins (2014) artikel beskriver hur de ständigt upplever 

arbetsrelaterade stressiga tankar även efter de lämnat arbetsplatsen. På samma sätt som dessa tankar 

följer med hem när de yrkesverksamma lämnat arbetsplatsen, stannar de också hemma om den 

yrkesverksamma inte går till jobbet, exempelvis på grund av sjukdom. Det förklaras som en 

psykologisk stress att stanna hemma, och därmed går många till jobbet trots sjukdom. Stressen som 

upplevs hemma förklaras som värre än stressen som upplevs på arbetsplatsen. 

Symptomen för STSD kan visa sig på olika sätt. Det kan handla om intrångsymptom, kognitiva 

förvrängningar, undvikande beteenden och fysiologiska känslosvall. De yrkesverksammas förmåga 

att prestera försämras på grund av stress, låg arbetstillfredsställelse, låg förmåga till att känna empati 

och framför allt hälsoproblem (Whitfield & Kanter, 2014). Starcher och Stolzenberg (2020) nämner 

samma symptom, samt sömnsvårigheter som de vanligaste följderna av STSD. Detta leder ofta till 

svår psykisk och fysisk hälsoproblematik, vilket också påverkar förmågan att hjälpa de utsatta. 

Dane (2000) redovisar i sin artikel hur alla deltagare uttrycker känslor av ledsamhet i arbetet med 

barn i behov av hjälp. Den påfrestning arbetet innebär har resulterat i att tidigare entusiastiska 
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yrkesutövare, numera i högre utsträckning upplever just känslor av nedstämdhet. Det visas också 

att de känslor som barn kan uttrycka kan spegla sig på yrkesutövarna, i form av exempelvis 

ensamhet och övergivenhet när det handlar om omhändertaganden av utsatta barn. Vidare förklarar 

Dane (2000) att yrkesverksamma tenderar att skuldbelägga sig själva om något händer barnet. Även 

sömnsvårigheter och påträngande tankar har förekommit, samt svårigheter att avskilja sitt privatliv 

från arbetsliv. 

Flera artiklar konstaterar att STSD är ett problem som behöver uppmärksammas mer, men att 

copingstrategier har varit till hjälp för att minska symptomen av STSD (Gil & Weinberg, 2015; 

Quinn et al., 2018; Rienks, 2020; Tullberg & Boothe, 2019) 

2.4 Individuella copingstrategier 

Copingstrategier beskrivs i flera artiklar som ytterst viktiga för att hantera det psykiskt påfrestande 

arbete som socialt arbete innebär. Astvik et al. (2014) beskriver just detta genom att förklara två 

sidor av yrket. Dels innebär socialt arbete i många fall en hög arbetsbelastning, och dels 

förekommer en viss autonomi i utförandet. Copingstrategierna kan vara viktiga för att de 

yrkesverksamma ska förstå och värna om sin egen hälsa, sin arbetsförmåga och kvaliteten på arbetet 

de utför. Astvik et al. (2014) beskriver också att olika strategier ofta används i kombination med 

varandra, och att dessa förändras över tid. Resultaten visar också att strategier ofta går hand i hand, 

då en strategi ofta leder till användningen av en annan. Tillsammans påverkar dessa strategier 

hälsan, prestandan och kvaliteten på arbetet.  

Andlighet är något som tas upp i några av artiklarna som en copingstrategi. Bell (2003) redovisar 

att andlighet och tron på en högre makt kan underlätta arbetet för de yrkesverksamma, då det ger 

perspektiv på de svåra situationerna kring klienterna, och kan därmed minska stressen arbetet 

medför. Genom att också ha fokus på framstegen hos klienterna, snarare än problemen, kan 

stressen också minska. Detta kan göras genom att fira de små framgångarna. Dane (2000) visar 

också att andlighet kan hjälpa i svåra situationer. Genom att exempelvis “överlämna” det svåra till 

Gud och att be Gud om styrka har visats vara vanligt i hennes undersökning. Det skapar en trygghet 

i att de professionella endast kan göra det dem är kapabla till, och sedan överlämna resten till en 

högre makt. Hesse (2002) nämner också andlighet, men i form av exempelvis meditation och yoga, 

men också tillhörighet i religiösa grupper. Det förklaras då som ett sätt att återfå mening, 

medvetenhet och hopp. 

Att använda någon form av egenvård nämns återkommande i artiklarna, och innefattar allt från 

god kost till psykoterapi. Hesse (2002) beskriver både balansen mellan arbetet och fritiden, och 

fysisk och psykologisk egenvård som nyckeln till att kunna arbeta med traumaoffer. Genom att ta 

tid för att slappna av, god kost, träning, självreflektion och kreativa uttryck så som att måla och 

dansa, vårdar man sig själv och sin fritid. Det kan också handla om att vara ute i naturen, vandra 

och resa, som kan hjälpa de yrkesverksamma att återställa sig. Mette, Wirth, Nienhaus, Harth och 

Mache (2020) nämner också många olika sorter av egenvård, likt de som beskrivs ovan, men 

beskriver också vikten av att faktiskt sjukskriva sig om man mår dålig, och känna till sina egna 

gränser. Salloum, Kondrat, Johnco och Olson (2015) beskriver också egenvård som ytterst viktigt, 

och visar resultat på att yrkesverksamma som vårdar sig själva får ökade nivåer av empati. Däremot 
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fann de inga signifikanta samband mellan egenvård och STSD. Enligt deras resultat skulle STSD 

kräva mer intensiv behandling likt vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En 

annan typ av copingstrategi som nämns är “exit”, som Astvik et al. (2014) beskriver utifrån 

Hirschman (1970). Med “exit” menas det att den yrkesverksamma lämnar sitt arbete för att söka 

arbeten som hen upplever mer tilltalande, och grundar sig i att den yrkesverksamma varit missnöjd 

med arbetsförhållandena. 

Förutom att balansera arbete och fritid, som Hesse (2002) beskriver ovan, är det också viktigt att 

balansera tid med vänner och tid ensam. Att ta tid till att vara ensam ger tid för egen reflektion, tid 

för att berömma sig själv, skratta och gråta. Psykoterapi rekommenderas också både av Hesse 

(2002) och Mette et al. (2020), för att på en trygg plats utforska sina känslor, upplevelser och 

reaktioner, som blir en viktig del av återhämtandet. Hesse (2002) beskriver också hur professionell 

hjälp bidrar till personlig styrka, på så sätt att den yrkesverksamma erkänner effekterna av STSD 

och är villig att bearbeta dem. Detta beskrivs som ett ansvar, som kan förbättra möjligheterna att 

hjälpa klienterna.  

Rienks (2020) visar också resultat i sin artikel som visar på att de yrkesverksamma som har en tydlig 

egenvårdsplan och använder copingstrategier visar mindre symptom av STSD, i jämförelse med de 

som inte använder dem. Dessa resultat syftar både till tiden då de undersökta yrkesverksamma var 

mitt i tillståndet, och tre år senare. Därav beskrivs vikten av att ha en plan för egenvård, om än det 

är för att minska svårigheterna i stunden, eller för att ha något att falla tillbaka på i framtiden 

(Rienks, 2020).  

Förutom egenvård, nämner Whitfield och Kanter (2014) att det är viktigt att man som professionell 

ser till att lära sig om STSD och hanteringen av det. På så sätt kan medvetenheten öka, och man 

kan bli mer uppmärksam på sin egen mentala hälsa och veta hur man ska prioritera den. Det 

underlättar noteringar av förändringar i tänkandet och känslor i förhållande till trauma, och för att 

se över arbetsbelastningen. 

2.5 Organisatoriska copingstrategier 

Ben-Porat och Itzhaky (2011) beskriver handledning som ett bra sätt att öka förståelsen på 

arbetsplatsen för hantering av STSD. Quinn et al. (2018) nämner mer specifikt att handledningen 

bör vara konsekvent, öppen och positiv för att också kunna minska STSD symptomen i sig, och 

helst ske varje vecka. Whitfield och Kanter (2014) trycker också på arbetsplatsens hälsofrämjande 

arbete. Stöd från medarbetare och kollegor, gärna i form av traumaspecifik handledning, är 

gynnande på så sätt att de professionellas egna psykiska hälsa ges möjlighet att uppmärksammas. 

Tullberg och Boothe (2019) beskriver också att det måste finnas utrymme på handledningen att 

inte bara diskutera ärenden, utan också det egna måendet i samband med klientmöten. Vidare 

förklarar de detta som utmanande, då den höga arbetsbelastningen resulterar i tidspress.  

Astvik et al. (2014) noterar också arbetsbelastningen som en problematik. I deras artikel kopplas 

det dock samman med det övergripande kollegiala stödet, och inte bara handledning. Kollegialt 

stöd beskrivs som ytterst viktigt, men att även här riskerar arbetsbelastningen att komma i vägen. 
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Om de yrkesverksamma har för höga krav på sig, och för många ärenden, riskerar de att inte få 

tillräckligt med tid och ork för att stötta sina kollegor, vilket påverkar möjligheten till det kollegiala 

stödet. Därav är ledningsstrategierna och organisationsstrukturerna viktiga att se över, för att se till 

att det finns tid för dialog. Dane (2000) noterar också att arbetsförhållanden bör ses över för att 

säkerställa de yrkesverksammas hälsa. Detta är något som Rienks (2020) också belyser, och 

resultaten visar att arbetsplatsen inte alltid tillgodoser de yrkesverksammas behov av stöd, och att 

just det hälsofrämjande arbetet brister. Detta påverkar de yrkesverksamma negativt, även om de 

yrkesverksamma använder individuella copingstrategier. Vidare förklarar Rienks (2020) 

handledningar, teammöten och utbildningar som hälsofrämjande arbete, vilket också Hesse (2002) 

är inne på. Hesse (2002) beskriver dock att utbildningarna redan borde finnas i grundutbildningar 

för socialt arbete, och inte endast på arbetsplatser, och att det bör finnas policys som inkluderar 

försäkringsskydd för psykiska svårigheter. Därmed skulle yrkesverksamma med denna typ av 

problematik uppmuntras till att bearbeta och överkomma sina svårigheter, samt genom 

utbildningar öka medvetenheten (Hesse, 2002; Gil & Weinberg, 2015).  

Förutom det tidigare nämnda, är Dane (2000) och Hesse (2002) också inne på mer långsiktiga 

copingstrategier. Hesse (2002) nämner Catheralls (1995) femstegsplan (handlingsplan, 

undervisning, tydliga riktlinjer, utvärdering av effektiviteten, gruppbehandlingar) som ett sätt för 

arbetsplatser att hantera och identifiera exponeringen av STSD. Dane (2000) nämner ett 

sexmånaders hjälpprogram för att behandla traumat, stärka självmedvetenhet, kunskap och 

färdigheter.  

2.6 Reflektioner över kunskapsläget   

Sekundär traumatisering, dess påverkan och copingstrategier är i fokus i den tidigare forskningen 

vi använt oss av, men är främst gjord genom kvantitativ metod. Sekundärt trauma uppstår just 

genom exponering av andras berättelser om trauma eller uttryckta lidande. Det nämns många olika 

komponenter som kan påverka risken för STSD, bland annat hög arbetsbelastning, ärendetyngd, 

ärendemängd, brist på tillgängliga resurser, stödmöjligheter och tid för återhämtning. Det beskrivs 

i artiklarna att en rimlighet och balans av dessa komponenter är viktiga för den yrkesverksammas 

goda hälsa. Det saknas dock enligt oss mer djupgående perspektiv i den tidigare forskningen vilket 

vi får fram i vår studie, samt anser vi att det brister i omfattningen av nationell forskning. Detta 

kan göra att det blir svårt att arbeta vidare i frågan.  

Egenvård är något som nämns genomgående i de flesta artiklarna, och att det är nödvändigt att på 

egen hand eller genom arbetsplatsen utöka sin kunskap och medvetenhet är flera överens om. 

Däremot, utifrån vad Whitfield och Kanter (2014) nämner kring detta (se 3.2.1), så kan de 

yrkesverksamma omedvetet påverkas ändå. Det kan också tolkas utifrån tidigare forskning att 

arbetsplatser i mindre utsträckning lyfter individuella copingstrategier i form av att ta hjälp av 

utomstående professionella, exempelvis terapi. Det kan uppfattas som att yrkesutövare får söka 

upp denna typ av behandling på egen hand, och att det därmed kan antas finnas brister i samarbetet 

mellan individ och arbetsplats gällande STSD. Det är också intressant att intensiteten av 

copingstrategier till synes varierar, mellan milda strategier och mer intensiva strategier som nämns 

ovan i kapitlet. Detta skapar enligt oss en osäkerhet kring vad som faktiskt kan göras för att orka 

med det påfrestande arbetet, innan man bryts ner fysiskt och psykiskt. Detta är intressant för vår 
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studie då vi undersökt vad det finns för copingstrategier för att förebygga STSD och om dessa 

används på socialarbetares arbetsplatser.  

Det som nästan alla artiklar konstaterar, är dock vikten av att forska vidare på detta ämne och att 

ytterligare kunskap behövs kring alla dessa aspekter. Det vill säga både vad det innebär, vilka 

konsekvenser arbetet kan få, hur man gör för att klara av arbetet, hur man kan förebygga, hantera 

och återhämta sig från påfrestande situationer, vem kan man ventilera med etcetera. Som Whitfield 

och Kanter (2014) påpekar, bör forskningen kontinuerligt belysa både riskfaktorer och 

copingstrategier för att förebygga och hantera STSD hos de yrkesverksamma som fungerar som 

en hjälpande hand. Tidigare forskningen kring medvetenhet är också intressant för vår studie då vi 

undersökt kunskapen och medvetenheten kring begreppet STSD på socialarbetares arbetsplatser.  

3. TEORETISKT PERSPEKTIV 

Studien använder psykosocialt perspektiv och de teoretiska begreppen coping, resiliens och stigma 

för att analysera materialet, för att skapa en djupare förståelse för hur yrkesverksamma inom socialt 

arbete kan drabbas av sekundär traumatisering samt en förståelse för användandet av 

copingstrategier.  

3.1 Psykosocialt perspektiv  

Det psykosociala perspektivet handlar om samspelet mellan den yrkesverksamma och dess 

omgivning, det vill säga att individen alltid måste ses i sitt sammanhang och hur de inre och yttre 

faktorerna påverkas, enligt Bernler och Johnsson (2001:19). Omgivningen i sig består också av både 

andra människor och fysiska och organisatoriska förhållanden. Stress och psykiska påfrestningar är 

några av de vanligaste orsakerna till ohälsa relaterad till arbetet (Lenéer Axelsson & Thylefors, 

2018:17, 169), och där platsar socialarbetare väl in. Riskfaktorerna, exempelvis hög 

arbetsbelastning, orsakar i sig inte STSD, men långvariga påfrestande faktorer kan öka utsattheten 

(Broberg, Almqvist, R. Mothander & Tjus, 2015:289, 429). Perspektivet används för att analysera 

arbetsmiljön i samband med individen, då arbetsmiljön är en stor del av de yrkesverksammas 

möjlighet till god hälsa inom arbetet. Arbetets innehåll, organisation, sociala kontakter och den 

generella arbetstillfredsställelsen kan påverka den yrkesverksammas hälsa, vilket i sin tur kan 

återspeglas på arbetsplatsen (Lenéer Axelsson & Thylefors, 2018:17, 61, 177). Samspelet mellan 

individen och omgivningen kan komma att påverka uppkomst av STSD-symptom, och är ett 

relevant perspektiv att applicera på den insamlade empirin. Vi anser att det psykosociala 

perspektivet är relevant för denna uppsats för att se hur socialarbetarnas mående påverkas av deras 

omgivning och tvärtom hur socialarbetarnas mående påverkar omgivningen och arbetet. 

3.2 Resiliens 

Resiliens kan förklaras som en persons psykosociala funktion, och hur denna funktion fungerar 

trots händelser eller situationer som är riskabla. Med koppling till vår studie, är det resiliensen som 

gör det möjligt för socialarbetare att agera “normalt” i onormala situationer. Resiliens kan förklara 
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hur socialarbetare gör det möjligt för sig själva att kunna agera och reagera i risksituationer och 

tillhandahålla idéer för förebyggande åtgärder i dessa svåra situationer (Borge, 2011:15). 

Risksituationer är i denna studie att vara det hjälpande verktyget för klienter som varit med om 

trauman eller uttrycker lidande, att lyssna på dessa berättelser eller rentav vara med klienter i dessa 

traumatiska eller lidande händelserna, är i sig en risk för socialarbetaren att påverkas av händelserna 

och berättelserna.  

Resiliens innebär en persons förmåga att återhämta sig från svåra händelser, som i denna studie 

kan jämföras med socialarbetares förmåga att återhämta sig från svåra händelser i sitt yrke. Detta 

kan vara att ta del av klienters traumatiska eller lidande berättelser och händelser. Borge (2011:17) 

beskriver denna förmåga som en motståndskraft som socialarbetare besitter. Resiliens förklaras 

inte bara utifrån socialarbetarnas motståndskraft, utan förklaras även som kopplingar mellan 

egenskaper hos socialarbetare och egenskaper i den omgivande miljön, det vill säga samspelet 

mellan socialarbetaren och dennes omgivning. Borge (2011:17) förklarar dessa samspel som något 

som sätter prägeln för hur utfallet av belastningarna ser ut för de enskilda individerna.  

Det finns många faktorer som kan påverka resiliensen hos socialarbetare, exempelvis ålder, 

arbetserfarenhet, och kunskapsnivå. Även hur många- och tunga ärenden personen har kan påverka 

resiliensen hos en person (Asker Palmer, 2019:157ff). Dålig arbetsmiljö, dålig relation till kollegor 

och chefer och för höga krav från arbetsplatsen och sig själv, har också visats vara påverkande 

faktorer. Alla dessa riskfaktorer kan leda till försämrad resiliens, och försätta socialarbetare i en 

större risk för att drabbas av sekundär traumatisk stress (Asker Palmer, 2019:159f).  

För att förstå resiliensen hos en själv eller hos andra, behöver man undersöka hur man själv eller 

andra personer reflekterar över och hanterar svåra situationer (Borge, 2011:17). För att mäta 

resiliens utgår man ifrån tre begrepp; återupprätta, upprätthålla och förbättra (Borge, 2011:17). Att 

återupprätta innebär förmågan att återgå till sitt “vanliga” beteende efter påfrestande möten med 

klienter. Upprätthållande är den andra delen av resiliensen som handlar om att förbättra sin 

psykiska förmåga och se till hur den fungerar som en process till förbättring. Resiliensen handlar 

inte om en specifik resiliens för en specifik typ av risk, utan det är relativt efter risker beroende på 

påverkande faktorer som togs upp i stycket ovan, och även beroende på graden av risken som 

socialarbetaren utsätts för (Borge, 2011:18).  

Resiliens ligger nära till hands med begreppet coping, då båda begreppen handlar om 

hanteringssätt, men de innefattar ändå vissa skillnader. Coping handlar mer om lärande och 

kunskap än vad resiliensen gör. Dessa kunskaper kan vara i form av undervisning, för att förebygga 

framtida problem, exempelvis STSD. Denna kunskap kan läras ut oavsett rådande risker, medan 

resiliensen alltid är knutet till dessa risksituationer (Borge, 2011:21) 

3.3 Coping 

Lazarus och Folkman (1984:141f) definierar coping som ett ständigt förändrande av både kognitiva 

och beteendemässiga ansträngningar, i syfte att hantera interna och externa krav som överskrider 

individens resurser eller förmågor. Coping förklaras som en process eftersom det är något som 

ständigt förändras. Coping fokuserar på hanteringen av psykologisk stress vilket kräver någon slags 

beredskap, och innefattar därför inte beteenden som sker på automatik som inte kräver någon slags 
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ansträngning. Det kan handla om att både förminska och undvika de situationer där stress kan 

uppkomma, men också att tolerera, acceptera och anstränga sig för att bemästra dessa förhållanden. 

För att göra detta, och för att förstå och utvärdera coping krävs en reflektion kring kontexten, för 

att se över vad det är som individen specifikt ska hantera. Eftersom copingprocessen är föränderlig 

måste individen anpassa sina strategier till olika situationer. I vissa fall kan det passa bättre med en 

viss typ av strategi, medan i andra fall kanske det behövs en helt annan strategi, då förhållandet 

mellan individen och miljön ständigt förändras. Genom detta förhållande mellan individ och miljö, 

kan coping också fokuseras antingen på att hantera miljön som individen befinner sig i och hantera 

sådant som sker inom individen, exempelvis genom att öka förståelse eller skifta perspektiv. Vidare 

förklarar Lazarus och Folkman (1982:143) copingprocessen och de olika faserna, för att 

exemplifiera med processen då en socialarbetare får ta del av en traumatisk och/eller lidande 

berättelse från en klient, kommer flera olika faser genomgås med olika känslor, för att sedan hamna 

i en fas av acceptans. Genom denna process kommer flera olika typer av copingstrategier ta plats 

som kan vara väldigt olika, och utgöra en copingprocess. 

Det finns både emotionsfokuserade copingstrategier och problemfokuserade copingstrategier 

(Lazarus & Folkman, 1984:150). De emotionsfokuserade strategierna kan vara undvikande beteenden, 

förminskning av problemet, avståndstagande och selektiv perception, vilket betyder att man endast 

hör och ser det man vill. Det är olika typer av försvarsmekanismer. Vissa individer behöver dock 

känna lidandet, innan de kan gå vidare. Då finns det strategier som kan användas för att under en 

tid öka lidandet medvetet, exempelvis genom att skuldbelägga sig själv. Vidare förklarar Lazarus 

och Folkman (1984:151) att de emotionsfokuserade strategierna ofta används just för att behålla 

hoppet och optimismen, genom att till exempel förneka eller förminska problemen. Detta är dock 

något som måste ske omedvetet för att faktiskt fungera, eftersom en människa inte bara kan “lura 

sig själv” på de sättet. 

De problemfokuserade strategierna besitter ett fokus på att lösa problem. Det börjar med att definiera 

det som upplevs vara ett problem, för att sedan ta fram olika lösningar. Lösningarna vägs genom 

positivt kontra negativt, för att individen sedan kan agera på de mest lämpade lösningarna. Förutom 

att se objektivt på problemet och finna lösningar på det sättet, riktas också fokus på det inre hos 

individen. Det kan handla om att förskjuta sina ambitioner och sin strävan, minska framträdandet 

av sitt ego eller finna andra vägar till tillfredsställelse (Lazarus & Folkman, 1984:152). Coping som 

teori anser vi är relevant för vår studie, för att se till hur socialarbetare hanterar sina symptom på 

STSD.  

3.4 Stigma 

Stigma kan kortfattat förklaras som något som gör att en person eller grupp åtskiljs från majoriteten 

av befolkningen. Stigma handlar om uppfattningar som följer stereotyper som sällan grundar sig i 

valid kunskap eller faktiska omständigheter. Det handlar om avvikelser hos en person, som är något 

som skiljer en person från en annan, och resulterar i avståndstagande på grund av exempelvis skam 

eller förnedring. Stigma kan således ses som en slags stämpling (Giddens, 2003:159). Helkama, 

Liebkind och Myllyniemi (2000:63f) beskriver också kroppsliga handikapp, egendomligheter, 

minoritetstillhörighet och mentala avvikelser som typiska sociala stigman. Det kan handla om att 

en person är döv eller stum, har psykiska sjukdomar, alkoholism, religiös och etnisk tillhörighet 
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med mera. På så sätt är stigman särskilda avvikelser, som kan upplevas känsliga och genanta på 

grund av sociala betingelser.  

Giddens (1998:162) beskriver det också som att personer som inte besitter stigma, ser på 

stigmatiserade personer med tvivel och fientlighet. Mycket som varit stigma förr, har förändrats 

idag på grund av ny kunskap eller nya synvinklar. Dock kan stigmatiserande reaktioner fortfarande 

leva kvar, trots att kunskapen förbättras. Goffman (1963, i Helkama et al., 2000:64) beskriver hur 

stigma kan förhålla sig till det sociala samspelet. Det sociala samspelet, som innefattar att följa en 

slags social ritual, kan bli ostadigt om avvikelser hos en person uppmärksammas och synliggörs. 

Därav försöker alla parter samarbeta för att inte riskera att hota detta samspel, exempelvis genom 

att låtsas inte märka om någon annan gör bort sig, man är således taktfullt ouppmärksam.  

Socialarbetare som lider av STSD kan uppleva en stigmatisering, då känslorna och effekterna som 

STSD innebär kan upplevas som obegripliga för andra. Att man på grund av STSD inte har samma 

empati eller ork kan i vissa fall uppfattas som psykopati av andra, och medföra en skam hos den 

professionella. Detta kan resultera i att socialarbetaren undviker att yttra dessa känslor och 

reaktioner för andra. Detta leder också till att det inte normaliseras i den utsträckning det borde, 

då det är en vanlig påverkan av arbetet (Asker Palmer, 2019:79). I samband med coping och 

resiliens anser vi att stigma också är ett relevant begrepp att analysera vårt material ifrån, då de kan 

tänkas samverka med varandra. Stigmatiseringen kring ämnet kan exempelvis bidra till att 

möjligheterna till coping minskar, vilket i sin tur kan försämra de yrkesverksammas resiliens. 

4. METOD  

I metodkapitlet redogörs först den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten, för att sedan gå in på 

valet av metod. Därefter redogörs urvalet och avgränsningar samt genomförandet, följt av 

analysmetod, studiens tillförlitlighet och begränsningar, samt etiskt förhållningssätt och 

metodöverväganden. 

4.1 Existentiell hermeneutik  

Studien har sin vetenskapsfilosofiska utgångspunkt i hermeneutiken som är en av de historiskt 

filosofiska tolkningstraditionerna som särskilt betonar förståelsen och dess betydelse för tolkning 

(Sohlberg & Sohlberg 2019:185). Denna utgångspunkt använder vi för att studera vårt empiriska 

material för att uppnå en förståelse baserat på tolkning av intervjuerna.  

Hermeneutiken talar om sanningsbegreppet som handlar om att tolkningar av material kan vara mer 

eller mindre sanningstroliga och överensstämma med verkligheten. Alvesson och Sköldberg 

(2017:173) hänvisar till Heidegger (1927) som beskriver sanningsbegreppet som ett synliggörande 

av en sanning, som i denna studie är förekomsten av sekundärt trauma. Sanningsbegreppet 

innefattar i denna studie att avslöja sanningar vid vår tolkning av materialet för att skapa en insikt 

och förståelse för socialarbetarnas upplevelser och se till vår intentionalitet, det vill säga vår förmåga att 

sätta oss in i intervjupersonernas sammanhang. Insikterna och förståelserna syftar till att dra 

realistiska tolkningar av en text eller en praktisk situation som kan innefatta bland annat 
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känslostämningar. Det kan kopplas till denna studie som studerar socialarbetares upplevelser av 

sekundärt trauma. Socialarbetares upplevelser är då sanningen som vi avslöjat för att skapa en 

förståelse när vi tolkat materialet.  

Vi använder oss av den existentiella hermeneutiken i vår studie. Alvesson och Sköldberg (2017:170) 

hänvisar till Martin Heidegger som introducerade denna inriktning under 1930-talet och tar sin 

utgångspunkt i Edmund Husserls fenomenologiska analys och livsvärldshermeneutik som 

grundades under 1900-talets sekelskifte. Den existentiella hermeneutikens huvudfokus är att 

studera människans plats i världen. 

Ett begrepp inom existentiell hermeneutik är den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska 

cirkeln förklaras som en unik tidshorisont som påverkar vardagsvärlden vi lever i och vilken 

omfattning den nutida vardagsvärlden ger oss möjlighet till frihet och olika ansvar som vi måste 

förhålla oss till, exempelvis lagar och regler (Heidegger, 1927, i Alvesson & Sköldberg 2017:171–

172). Personer som betraktar den vardagsvärld som denne existerar i och inte är nöjd med, kan 

försättas i en utvecklande stämning som kan ge följden att personen förändrar vardagliga beslut för 

att ta ansvar att “återvinna” sig själv som individ. Denna känsla av att “återvinna” sig själv kan 

jämföras med användandet av copingstrategier vid sekundärt trauma, att använda copingstrategier 

för att återhämta sig. Detta innebär en realistisk syn på sig själv och sina möjligheter till 

återhämtning, då personen varken under- eller överskattar sig själv. Problematiken ligger i om man 

inte har denna realistiska syn på sig själv. Det kan ges i uttryck i praktiken att personen befinner sig 

i vardagliga trivialiteter där känsla av meningslöshet kan uppkomma, även känslor av oändlighet 

kan uppkomma där personen inte tar vara på livets stunder. Utan en realistisk syn på sig själv och 

sin situation är det svårt att se vad som ska förändras till ett bättre välmående (Alvesson & 

Sköldberg, 2017:172–173).  

Ett huvudtema hos hermeneutiken är att se meningen av en del som kan förstås om den sätts i 

samband med dess helhet (Alvesson & Sköldberg, 2017:171). De aspekter som ingår i helheten är 

det historiska sammanhanget, det sociala sammanhanget, tankesätt, kontexten och 

maktförhållanden. Hermeneutiken beskriver hur dessa aspekter påverkar delen. Det vill säga att 

delen, som i denna studie är socialarbetarens upplevelse av sekundärt trauma, påverkas av dessa 

ovan nämnda aspekter som ingår i socialarbetarens helhet (Sohlberg & Sohlberg, 2019:189). 

Vi tolkar och reflekterar det empiriska materialet genom existentiell hermeneutik. Detta för att 

skapa en realistisk förståelse av våra tolkningar, och för att skapa större förutsättningar för att 

uppnå god kvalitet i studien. Studiens metod ses som lämplig för studiens vetenskapsfilosofiska 

ansats, som är riktad mot förståelse för vår tolkning av upplevelserna hos socialarbetare som arbetar 

eller arbetat med klienter som lider eller är traumatiserade. Detta kan kopplas till hermeneutikens 

del och helhet, att delen i detta fall är att se socialarbetares upplevelser av sekundärt trauma utifrån 

socialarbetares helhet (Alvesson & Sköldberg, 2017:171; Sohlberg & Sohlberg, 2019:185). 

4.2 Kvalitativ semistrukturerad intervju 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Detta innebär 

att utgångspunkten är baserad på intervjupersonernas perspektiv, för att förstå och tolka fenomen 
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utifrån deras egna beskrivningar i naturliga omgivningar (Alvesson & Sköldberg, 2017:17–18). De 

semistrukturerade intervjuerna har gett möjligheten till att förstå “the lived experience” med ett 

inifrånperspektiv (Padgett 2017:16). Detta för att få en inblick i intervjupersonernas erfarenheter, 

attityder, uppfattningar, föreställningar, känslor och tolkningar (Sohlberg & Sohlberg, 2019:160f).  

Många av de tidigare forskningsartiklarna är gjorda med kvantitativ metod och har undersökt 

samband mellan STSD och olika påverkande faktorer, och dem har gemensamt kommit fram till 

att STSD är viktigt att synliggöra och forska vidare på. Om än dessa är viktiga resultat, att se 

samband mellan orsaker och påverkan, så verkar det saknas ett inifrånperspektiv där 

urvalsgrupperna mer öppet får uttrycka sina upplevelser. Copingstrategier beskrivs i några artiklar, 

men det är gynnande att vi i vår studie utvecklar ett mer inifrånperspektiv kring copingstrategier, 

hur personer faktiskt tycker att nyttjandet av copingstrategier fungerar, och mer personliga 

beskrivningar kring det.  

4.3 Urval & avgränsningar  

Vi har använt ett målinriktat urval baserat på intervjupersonernas möjlighet att svara på vårt syfte 

och frågeställningar (Padgett, 2017:67f). Vi har därmed intervjuat socialarbetare som jobbar eller har 

jobbat med klienter som upplevt trauma eller lider på annat sätt och upplever eller upplevt symptom 

av sekundärt trauma. På så sätt har endast personer som besitter relevant information för vår studie 

intervjuats. Vi har också använt ett bekvämlighetsurval då personer kontaktat oss, och visat 

intresse. Vi har då antagit de som vill vara med i studien, så länge de anses kunna bidra (Padgett, 

2017:68). Utifrån de kandidater som kontaktats, fick vi förslag på fler lämpliga kandidater att 

tillfråga. Detta underlättade vår möjlighet att kontakta fler lämpliga deltagare. Detta kan också ha 

bidragit till att lämpliga personer varit mer öppna för att delta i intervjun, då en tidigare respondent 

fungerat som referens. Därmed har även ett snöbollsurval använts (Denscombe, 2010:37). 

4.4 Genomförande 

Vi har spelat in de sju genomförda intervjuerna med inspelningsverktyg, och har inför varje intervju 

ställt frågan om samtycke till att spela in, vilket alla intervjupersoner har samtyckt till. Intervjuerna 

har utförts på distans via videosamtal på datorn, då har vi använt oss av de digitala samtalsverkygen 

Teams och Zoom. Anledningen till att alla intervjuerna har utförts via videosamtal beror på rådande 

pandemi (Folkhälsomyndigheten, 2021). Intervjuerna har haft en längd på 45–60 minuter, som 

sedan har transkriberats. Innan intervjuerna har vi skickat ut informationsbrev (bilaga 1) till samtliga 

intervjupersoner och även en samtyckesblankett som intervjupersonerna skrivit på och skickat till 

oss. Vid genomförande av intervjuerna följde vi en förberedd intervjuguide (bilaga 2). Intervjuerna 

började med att vi upprepade studiens syfte, samt med ett antal inledande frågor för att underlätta 

samtalets naturliga gång och för att få bakgrundsinformation om intervjupersonen. Därefter var 

fokus på huvudfrågorna som ställdes till samtliga sju intervjupersoner, för att säkerställa att vi skulle 

få fram material som besvarade våra frågeställningar. Däremellan ställdes följdfrågor för att anpassa 

intervjun efter samtalets gång för att få utvecklande svar.  
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4.5 Tematisk analys 

För att analysera det empiriska materialet används tematisk analys, som genom dess flexibilitet kan 

lyfta fram meningsfulla data (Braun & Clarke, 2006:78). Genom att läsa transkriberingar av 

intervjuerna har citat och referat som hör till relevanta teman lyfts fram, som sedan skapat ett 

sammanhang (Sohlberg & Sohlberg, 2019:122). Genom analysen identifieras alltså mönster genom 

koder och teman, och ger möjlighet till tolkning av materialet (Braun & Clarke, 2006:79). 

4.5.1 Transkribering  

Transkriberingar har gjorts utifrån det insamlade materialet, och har varit ett sätt att filtrera datan. 

Förutom de ord som yttras, har också oklarheter tydliggjorts med förklaringar, exempelvis om 

personen nämner ett namn så förklaras det som dennes fru, man, hund, kollega etcetera. Suckar, 

skratt och längre pauser har också skrivits ut i transkriberingen, likaså om något i inspelningen är 

ohörbart (Padgett, 2017: 145–146).  

4.5.2 Kodning 

Genom att koda den kvalitativa datan skapas byggstenar för studiens tolkning av resultaten. 

Kodningen har gjorts för att bryta ner den empiriska datan och möjliggöra ytterligare reflektioner 

(Padgett, 2017:163). Kodningen har också möjliggjort vår tolkning, och är på sitt eget sätt också en 

typ av tolkning i sig. Kodningen har genomförts efter att vi läst igenom transkriberingarna för att 

få en helhetsbild. Vi har kodat utifrån våra frågeställningar, för att på något sätt få samma förståelse 

för vad vi skulle söka efter medan i samkodar. Sedan jämförde vi kodningarna, vilket ledde till olika 

synvinklar som sedan sammanställts tillsammans för att möjliggöra en bredare vinkel (Padgett, 

2017:164f). Vi färgmarkerade sådant i empirin som stämde in på våra koder. Utifrån dessa koder 

och färgmarkeringar skapade vi teman och underteman som empirin placerats inom, vilka vi 

analyserat genom teori och tidigare forskning.  

4.5.3 Abduktion 

Abduktion har använts för att förklara de grundläggande antagandena i studien och för att förankra 

studiens tolkningsposition. Med tolkningsposition menas hur vi tolkat upplevelserna utifrån det 

empiriska inhämtade materialet och teorin (Alvesson & Sköldberg, 2017:133). Detta gjordes för att 

skapa en högre förankring till vetenskapen och en djupare förståelse. Med en djupare förståelse kan 

nya kunskaper och perspektiv ta plats.  

4.6 Studiens representativitet, trovärdighet & tillförlitlighet 

I en kvalitativ studie betraktas studien utifrån dess representativitet, trovärdighet och tillförlitlighet. 

Till skillnad från kvantitativ metod som är bundet till slumpmässiga urval för att det ska vara 

representativt, används det i vår kvalitativa studie endast ett fåtal intervjupersoner. Intervjuerna blir 

därmed en svag grund för att dra några omfattande slutsatser rent statistiskt. Däremot finns det 

fortfarande en poäng med vår undersökning, då liknande erfarenheter kan vara igenkännande hos 
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andra yrkesutövare och därmed kan trots allt en viss representativitet finnas (Sohlberg & Sohlberg, 

2019:161). Genom kvalitativa intervjuer ligger fokus på djup, snarare än bredd, och Padgett 

(2017:210) beskriver detta som en slags ekologisk giltighet. Det vill säga att studien äger rum under 

naturalistiska och verklighetstrogna förhållanden, i jämförelse med exempelvis experiment.  

Studien visar en trovärdighet, då den använda metoden är lämplig för studiens syfte och 

frågeställningar. Respondenternas uttalanden bör ses som trovärdiga då det är de yrkesverksamma 

socialarbetarnas personliga upplevelser som är sanningen i studien (Sohlberg & Sohlberg 2019:161). 

Detta har möjliggjort resultat som besvarar studiens syfte och frågeställningar. Intervjupersonerna 

har också tagit del av studiens syfte och frågeställningar innan intervjutillfället, och vi har varit 

transparenta i våra tillvägagångssätt vilket stärker studiens trovärdighet. Vi har således studerat det 

som faktiskt avsetts att studeras.   

Vi har använt oss av samma intervjuguide (bilaga 2) för samtliga intervjuer vilket stärker 

tillförlitligheten, då vi utgått från samma grundfrågor. Även om semistrukturerade intervjuer anpassar 

frågorna efter varje respondent, har frågorna i intervjuguiden besvarats av alla respondenter. Det 

vill säga att vi har undersökt det vi säger oss ha undersökt, för att undvika att uttalanden förvrängs 

i dokumentationsprocessen. Vi har även spelat in och transkriberat intervjuerna för att sedan citera 

respondenternas exakta uttalanden. Genom att dokumentera studien på så sätt att den är förståelig 

för andra ökar också tillförlitligheten och granskningsförmågan (Padgett, 2017:210). 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Vid genomförande av intervjuerna har fyra etiska krav följts. Dessa är krav om information, 

krav om samtycke, krav om konfidentialitet och krav om nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). Vi 

redogör nedan för dessa krav, samt ytterligare aspekter vi haft i åtanke i förhållande till vår 

studie. 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna ska få förhandsinformation där undersökningen 

och dess syfte översiktligt beskrivs (bilaga 1). Det framgår också här att de insamlade uppgifterna 

endast kommer användas för forskning, och att det är frivilligt att delta. Det tydliggörs också att 

intervjupersonen när som helst får avsluta medverkan utan vidare orsak. Det beskrivs också vart 

resultaten kommer publiceras, och för att underlätta möjligheten till kontakt finns namn och 

anslutning till institution också med (Vetenskapsrådet, 2002; Trost 2014:37).  

Samtyckeskravet innebär att samtycke till deltagande i studien och till användning av uppgifterna till 

studien skall finnas (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycket har inhämtats efter att intervjupersonerna 

läst igenom informationsbrevet. Vi skickade ut en samtyckesblankett via mail, som 

intervjupersonerna sedan skickade tillbaka till oss med underskrift. I samtyckesblanketten 

tydliggörs det också att intervjupersonen när som helst kan dra tillbaka samtycket. 

För att leva upp till konfidentialitetskravet har vi förvarat alla uppgifter som kan bryta anonymiteten 

om deltagarna på ett säkert sätt genom att exempelvis inte ladda upp materialet där någon annan 

än vi har tillgång till detta.  
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Intervjupersonerna har anonymiserats i studien så att de inte är identifierbara. Om anonymisering 

inte varit möjligt har detta uteslutits i resultatet. Slutligen för att uppfylla nyttjandekravet har de 

insamlade uppgifterna från intervjupersonerna endast använts i studiens syfte (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Utöver hanterandet av empiriska data, har vi varit medvetna om att intervjupersonerna och även 

vi som tolkar materialet kan bära på olika värderingar, normer och moral. Att vara medveten om 

värderingar, moral och normer har varit av vikt att beakta för att skapa ett etiskt förhållningssätt i 

studien för att se hur dessa kan leda till skilda omdömen (Trost, 2014:35). Eftersom det är 

kvalitativa intervjuer med få deltagare medför det personliga tankar, åsikter och berättelser har 

dessa etiska principer varit en självklarhet för att hantera det empiriska materialet och vårt 

förhållningssätt under intervjuerna som kan omfatta känslig information. För att visa öppenhet och 

ärlighet erbjuds den färdigställda studien att delas med intervjupersonerna. 

4.8 Metodöverväganden 

Vi valde den använda metoden för att vi ser att det finns en möjlig kunskapslucka inom 

forskningsfältet. Kvalitativa intervjuer lämpar sig särskilt när studien vill behandla åsikter, känslor 

och upplevelser, eftersom det ger möjlighet till en djupare förståelse, än exempelvis enkäter där 

respondenten endast kan svara med ett fåtal ord. Dessutom kan ämnet, som har ett fokus på 

personliga aspekter, betraktas som känsligt hos vissa respondenter, och då kan vi som intervjuar 

med känslighet medföra uppmuntran till att diskutera detta ämne och deras personliga upplevelser 

i ett tryggt sammanhang. Intervjupersonerna besitter också den kunskap och de upplevelser som 

är nödvändigt för vår studie, och blir därmed en essentiell aktör. Om dessa är villiga att dela sin 

kunskap och sina upplevelser är kvalitativa intervjuer det bäst lämpade sättet för att få ett djup på 

informationen (Denscombe, 2010:174). Eftersom syftet i studien är att utifrån sekundär 

traumatisk stress, undersöka hur socialarbetare påverkas av klienters traumatiska berättelser 

och/eller uttalade lidande, är socialarbetarnas upplevelser och åsikter ytterst relevant, och därmed 

även metoden. Detta särskilt med tanke på den kunskap de besitter, och ämnets känsliga karaktär. 

5. RESULTAT OCH ANALYS  

I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna att redovisas och vår teoretiska analys av 

intervjuerna med koppling till tidigare forskning. Genom att analysera den insamlade empirin, 

har vi identifierat tre olika teman; påverkan av psykiskt påfrestande arbete, det egna respektive 

arbetsplatsens ansvar för att orka och kunskap om sekundär traumatisk stress. Nedan kommer resultaten 

redovisas i samband med citat från intervjupersonerna med en genomgående analys i 

förhållande till teori och tidigare forskning för att lyfta specifika aspekter.  

5.1 Intervjupersonernas kompetens och kunskap  

Vi kommer att benämna intervjupersonerna som IP (intervjuperson) följt av intervjupersonens 

tillhörande siffra under resultatdelen, exempelvis “IP1”. Deltagarna i studien består av 6 kvinnor 

och en man, i åldrarna 37–70. Arbetserfarenheter för socialt arbete hos intervjupersonerna 
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sträcker sig mellan 10–50 år. De flesta intervjupersoner har en socionomexamen, resterande har 

utbildningar som motsvarar en socionomexamen, eller utbildningar som är relevant för socialt 

arbete. 

5.2 Påverkan av psykiskt påfrestande arbete 

När vi analyserat empirin framkommer det tydligt att alla intervjupersonerna blir påverkade av 

möten med klienter. IP1 beskriver även att grunden till att hen arbetar på den nuvarande 

arbetsplatsen beror på att tidigare arbete blivit för tungt. Hen arbetar nu i en kommun som inte är 

lika socioekonomiskt utsatt som i den tidigare kommunen, vilket innebär en lägre belastning än 

tidigare då trycket på socialtjänsten inte är lika högt.  

5.2.1 Möten kan påverka på olika sätt 

Känslor går inte att undvika i arbetet med människor. Som IP4 är inne på; “känslor är även sånt 

som vi professionella får lära oss mycket verktyg kring, att liksom skydda oss helt går inte, då måste 

vi distansera oss helt, vi måste ju ändå möta människorna i deras känslor så liksom”. Nedan 

redovisas känslor som intervjupersonerna uppger att de känt i möten med klienter.  

Man kan känna ilska ibland, framför allt i de här mötena [...] då kan man ju bli riktigt arg, det 

gör ju ont [...] och det, nämen det är klart att det gör ont när man ser att, att någon far illa 

(IP1). 

När jag har haft en klient som öppnat sig ordentligt, så är jag trött efteråt. [...] Jag kan vara 

ledsen också, beroende på vad klienten har kommit med. Jag påverkas definitivt i varje möte 

(IP2). 

Jag känner ju nyfikenhet för en del klienter. [...] men jag kan också bli förbannad (IP2). 

Ibland så är ju klienter jätteledsna men det är ju lite olika, och det fastnar på en… det är klart 

att man kan känna och mentalisera med dem man pratar med, men ibland kan man också ha 

ett väldigt starkt hopp om att det här kommer gå bra… (IP3). 

Är jag i en bra period i mitt liv där jag kanske har bra flyt och det funkar bra privat för mig, jag 

får den återhämtning som jag mår bra av, då påverkas inte jag jättemycket. Självklart blir jag 

berörd och så av vissa berättelser […] Om jag är i en liten tuffare period [...] Då kan jag bli 

väldigt påverkad, och känna att det är ganska tungt att träffa klienter som varit med om mycket 

jobbiga saker (IP4).  

Ibland så känns det som att… Att man inte påverkas så mycket. Det blir väldigt 

slentrianmässigt. Men sen är det ju… ganska ofta ändå, eller kanske hälften av gångerna som 

man, där det liksom är någonting som ändå hugger tag i en som man har svårt att släppa helt... 

Ibland tror jag att jag är helt okänslig, och sen så inser jag att… jag inte är det *skrattar*. Men 

det är inte säkert att man förstår det där och då, det kan ju komma efteråt… Man kanske är 

bra på att lägga det någonstans i kroppen, där det inte stör så mycket, men det finns kvar… 

alla trauman. [...] jag tror också att när man varit med om någonting så svårt, så blir man extra 

sårbar för nästa gång, så någonstans så är det väl ändå som att det lagras inom en. [...] Ofta är 

det bara förnimmelser liksom, att det kan vara en tyngd, någon tyngdkänsla, en sorg, eller jaa… 

en extra skörhet (IP5). 
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Jag blir väldigt berörd utav människor, jag blir också nyfiken. [...] Jag kan också känna mig 

jätteupprörd, över hur folk blir behandlade. Ledsen kan man också bli... har man samma 

person som återkommer hela tiden, det här tröstlösa, då kan jag känna mig väldigt sorgsen 

(IP6). 

Man har ju bättre och sämre dagar, som människa så [...] men såklart är det vissa saker som 

fastnar, som sätter sig, av lite olika skäl, och ibland är det inte de allra värsta, men ibland kan 

det vara så att vissa saker ligger kvar. [...] Så det beror lite på vart man själv befinner sig i livet 

så är man mer eller mindre sårbar för vissa typer av ärenden (IP7). 

Som ovan nämnda citat från intervjupersonerna framkommer det olika känslor i möten. Känslor 

som intervjupersonerna uttryckt att de känt i arbetet är allt från ilska, orkeslöshet, tyngd, obehag, 

tomhet, ledsamhet, frustration och hopplöshet, till nyfikenhet och hopp. Vi kan i vår tolkning utläsa 

känslor hos intervjupersonerna som en slags rädsla, tidigare spänning och givande känslor kring 

möten med klienter och dess innebörd. Whitfield och Kanter (2014) belyser också att de 

yrkesverksamma trots tillhandahållen kunskap kan dras in i klienternas emotionella tillstånd 

omedvetet, vilken styrker samtliga intervjupersonernas yttranden om att man påverkas på ett eller 

annat sätt.  

Några intervjupersoner är även inne på att sårbarheten och mottagligheten i möten med klienter 

kan variera på grund av den yrkesverksammas olika perioder i livet, egna erfarenheter och det egna 

måendet. Quinn et al. (2018) är också inne på måendet och att tidigare erfarenheter kan påverka, 

de uppger att risken för STSD ökar om den yrkesverksamma själv haft tidigare direkt exponering 

för traumatiska händelser, eller har någon form av psykisk ohälsa sedan tidigare. Utifrån Quinn et 

al. (2018) och vår insamlade empiri tolkar vi det som att det egna måendet till stor del kan vara en 

påverkande faktor för de yrkesverksammas mottaglighet och risk i möten. Vi tolkar också detta 

som att det egna måendet kan påverka den yrkesverksammas resiliens, därav är inte resiliensen 

konstant. Som Borge (2011:17) beskriver så handlar resiliensen inte bara om en motståndskraft, 

utan också om samspelet mellan de yrkesverksamma och dess omgivning. Samspelet blir således 

något som sätter prägeln för hur utfallet av belastningarna blir för de yrkesverksamma.  

Detta kan också kopplas till det psykosociala perspektivet. Intervjupersonerna påverkas av 

samspelet med sin omgivning, det finns ett samspel mellan inre och yttre faktorerna och dessa 

påverkar varandra, det händer någonting i intervjupersonerna när de möter klienterna. Som Lenéer 

Axelsson & Thylefors (2018:17, 169) också nämner är stress och psykiska påfrestningar några av 

de vanligaste orsakerna till ohälsa relaterad till arbetet. Detta har intervjupersonerna stött på mycket 

i arbetet när de tagit del av tunga berättelser från klienter, har tunga ärenden och hög 

arbetsbelastning på arbetet. 

5.2.2 Arbetets långsiktiga påverkan 

Det framstår som att det är både i längden och i stunden som intervjupersonerna inser hur de själva 

blir påverkade av möten med klienter. Som IP7 uppger “jag har tänkt lite på att genom åren så blir 

man såklart påverkad av allt det här, det går inte, det går inte att vara opåverkad av alla de sakerna 

som man har varit med om”. Under detta undertema redovisas intervjupersonernas uttalande kring 

hur det klientnära arbetet har påverkat dem långsiktigt på olika sätt.  
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Förut har jag nog slängt mig in i olika saker så där. Jag har alltid varit väldigt orädd. Men nu 

gör jag inte det längre… jag är lite mer avhållsam, lite mer försiktig. Det är en del som förut 

bara var spännande, lite roligt, är numera något som jag aktar mig för (IP1). 

IP1 arbetade på en arbetsplats där vi tolkar det som att det var många tunga ärenden. Arbetet under 

perioden kan ha påverkat hens förmåga att återupprätta, upprätthålla och förbättra hens resiliens. 

Asker Palmer (2019:157ff) tar upp att det är flera olika yttre och inre faktorer som kan påverka en 

persons resiliens. Under perioden hen kände STSD-symptom uppger hen ha påverkat till vilka 

arbetsuppgifter hen väljer att arbeta med idag, hen anpassar då arbetsmiljön efter hens förmåga att 

behålla en fungerande resiliens. Som Borge (2011:17) också nämner behöver man själv undersöka 

hur man hanterar svåra situationer för att förstå sin resiliens, då den kan skilja sig mellan människor.  

Det är liksom 11 år sedan, jag kan fortfarande få minnesbilder av det. Så det är en situation som 

ibland är återkommande, som jag inte riktigt blir av med. [...] Det var väl första tillfället jag upplevde 

att sitta hemma i soffan så plötsligt så dyker han upp i huvudet (IP2). 

IP2 beskriver ovan hur hen påverkas långsiktigt till än idag från de perioder det varit tuffare på 

jobbet och hen tagit del av berättelser som hen uppger bidragit till symptom för STSD. IP2 

beskriver en del av sina symptom som intrångssymptom, vilket Whitfield och Kanter (2014) 

beskriver som ett symptom som kan uppstå vid STSD. Däremot beskriver flera intervjupersoner 

symptom som vi tolkar kan ingå inom intrångssymptom.  

Minnet är något som IP3 och IP4 uppger har påverkats mycket, som även sviktar än idag.  

Jag glömde jättemycket saker…. Jag fick skriva ner allt, jag kom inte ihåg någonting, både 

privat och på jobbet. Det var jätteobehagligt faktiskt, det har inte helt gått bort... (IP4). 

Det här med minnet har varit väldigt påtagligt, att jag inte kommer ihåg saker jag sagt eller 

gjort eller som jag ska göra… (IP3). 

Whitfield och Kanter (2014) tar upp att ökad stress i arbetet, exempelvis i form av hög 

arbetsbelastning, kan leda till koncentrationssvårigheter och svårigheter med minnet. Quinn et al. 

(2018) tar också upp liknande, men de visar resultat att endast en väldigt liten del har upplevt 

svårigheter med minnet, och att det endast handlar om att komma ihåg vad som framkommit under 

möten med klienter, och inte minnet generellt som vi tolkar att vår insamlade empiri hos IP3 och 

IP4 tyder på. Vi tolkar det som att minnet kan påverkas, och att det ofta sker i samband med just 

hög arbetsbelastning eller andra faktorer, som kan påverka stressnivåerna och då också minnet, just 

för att svårigheterna med minnet uppkommit för IP3 och IP4 i samband med arbetet.  

IP5 uppger att hen efter flera år inom yrket varit med om många hemska ärenden, vilket långsiktigt 

har resulterat till att hen har fått andra referensramar och att hen därav inte reagerar lika starkt på 

vissa saker hen får höra. 

Vissa saker tycker man kanske är lite banala, bara för att man hört så mycket hemska saker, 

och det är ju farligt, jag menar… för dom människorna som ringer om sina problem, så är det 

ju inte banalt… (IP5). 

Asker Palmer (2019:79) beskriver detta som en vanligt förekommande effekt, som ofta är 

stigmatiserat. Vidare beskriver hon att denna minskade empati och ork i många fall kan uppfattas 
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som psykopati av andra, då empati ses som en sådan självklar egenskap inom yrket. Detta medför 

enligt Asker Palmer (2019:79) då en skam på grund av stigmat. Utifrån det som IP5 berättar tolkar 

vi det som att stigma kring detta är något hen inte haft svårt med, snarare att hen ser det som 

vanligt förekommande. IP5 uppger dock att det kan bli problematiskt då klienternas upplevelse är 

det som bör vara i fokus, inte hur den yrkesverksamma tolkar och värderar hemskheter i händelsen. 

5.2.3 Undvikande beteende 

Arbetets påverkan på privatlivet har också varit stor, och för flera av intervjupersonerna har 

symptom som undvikande beteende funnits i samband med STSD.   

Alltså jag tittar ju inte (stark betoning) på TV på nyheter, eller på den typen av tv-serier och 

sånt där, där det förekommer, då byter jag kanal… så att jag håller mig ju ifrån det (IP1). 

Jag kunde inte ens titta på nyheterna, jag kunde inte se jobbiga saker som hände i världen, det 

var liksom för mycket, jag kunde bara titta på såna där feel-good program på tv:n och lyssna 

på härlig musik…  (IP4). 

Jag undviker nyheter, när de pratar om krig så stänger jag av tv:n eller går därifrån. [...] I arbetet 

undviker jag människor med liknande trauman, fast det kan jag aldrig riktigt veta. Ibland har 

jag märkt på mig att jag inte frågar dem frågor som jag skulle fråga egentligen. Någonstans så 

vill jag inte veta svaret (IP2). 

IP7 dras däremot till dessa typer av nyheter och kriminalserier som hen uttrycker, men hen uppger 

istället ett undvikande beteende i form av att undvika att samtala om arbetet på sociala tillställningar. 

Detta undvikande beteende som nämns av flera intervjupersoner, tolkar vi utifrån empirin har tagit 

sin plats för att inte riskera att ta upp ämnen som påminner om klienters berättelser. Dessa 

symptom av undvikande karaktär förklarar Whitfield och Kanter (2014) som ett symptom för 

STSD, och Lazarus och Folkman (1984) menar att detta beteende kan förklaras som en av de 

emotionsfokuserade copingstrategierna, just för att undvika att bli påmind. Utifrån 

intervjupersonerna tolkar vi det som att det undvikande beteendet mer förklaras som en effekt av 

det påfrestande arbetet, snarare än att det är ett sätt att hantera det. Däremot så är det ett aktivt val 

som görs, i syfte av att inte påminna sig, eller känslan av att det är jobbigt på grund av sådant man 

varit med om inom arbetet. Därmed kan det också genom vår tolkning utifrån empirin i förhållande 

till den tidigare forskningen och coping, förklaras vara en copingstrategi trots att intervjupersonerna 

inte själva i intervjuerna uttryckt detta med ord.  

Byte eller tankar på byte av arbetsplats är en annan typ av undvikande beteende som IP1, IP6 och 

IP7 är inne på.  

Orsaken är ju att jag under dom här 4 åren... att det var så, så grovt, och det var så mycket 

hemskt och vidrigt, så att det är faktiskt något som jag undviker, den typen av arbete”(IP1). 

Jag jobbade då i ett område där det bodde rätt många utslagna människor, och då kände jag 

att, det här kan jag inte jobba med, det här vill jag inte jobba med [...] Och då blev jag 

sjukskriven [...] sen blir jag inkallad av min chef som säger att du måste komma, för det finns inga 

som kan, du måste komma tillbaka och jobba. Då kände jag att, nej nu får det vara nog (IP6). 
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När jag hade jobbat i fem år på socialkontor då, så hade jag värsta krisen, och tänkte jag orkar 

inte med alla människor och alla deras jobbiga… Då var jag nära på att bara byta yrke (IP7). 

IP1 beskriver att efter att hen lyssnat på så mycket hemskt om ett specifikt ämne, så ville hen inte 

jobba med det ämnet överhuvudtaget längre. IP6 beskriver att hen jobbade med en specifik 

klientgrupp och det blev för mycket svåra och tunga ärenden, vilket resulterade till att hen blev 

sjukskriven och bytte arbetsplats. IP7 hade tankar på att byta yrke i början av sin tid som 

socialarbetare, men vande sig sedan med arbetet och har tyckt det varit kul sedan dess. Astvik et al 

(2014) diskuterar “exit” utifrån Hirschman (1970), och menar att det är en huvudstrategi kopplat 

till när en yrkesverksam är missnöjd med arbetsförhållandena. En strategi är då att lämna sitt jobb, 

för att söka mer tilltalande arbeten. Vi tolkar, utifrån empirin i samband med den tidigare 

forskningen, att det som beskrivs som tilltalande arbetsplatser, i detta fall handlar om arbetsplatser 

där det exempelvis inte är lika tunga ärenden, lika hög arbetsbelastning, eller samma typ av ärenden 

överhuvudtaget. Detta tolkar vi som en typ av de emotionsfokuserade copingstrategierna som 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver, nämligen avståndstagande. IP1 och IP6 valde att ta avstånd 

från den arbetsplats som påverkade dem negativt, för att göra något med annat fokus.  

5.2.4 Känsla av mättnad 

Det som intervjupersonerna verkar eniga om är att känslan av mättnad förekommer. Som vi tolkar 

som en känsla när en person inte mäktar med att höra flera traumatiska eller lidande berättelser.  

Min bägare är full, nu får det inte plats mer elände här inne, jag orkar inte höra nåt mer (IP1). 

Jag kan känna att åh jag orkar inte höra mer … (IP3). 

Till och med kan jag känna ett motstånd ibland att, nej men jag orkar inte höra fler sådana här 

berättelser, det är för jobbigt just nu (IP4). 

Rienks (2020) tar upp att de yrkesverksamma som utsätts för hög exponering av traumatiskt 

innehåll genom sina klienter också befinner sig i en större risk för att utveckla STSD, vilket 

överensstämmer med vår empiri. Vi tolkar empirin i förhållande till Rienks (2020) just som att den 

här känslan av mättnad, eller att man hört för mycket elände, varit en stor del av STSD som kan 

utlösa andra symptom, vilket kan kopplas till för hög exponering. Det kan också tyda på att 

resiliensen brutits ned på grund av den höga exponeringen, vilken bidragit till en större mottaglighet 

för ohälsa kopplad till arbetet med klienter. Detta på grund av att förmågan att agera, reagera och 

återhämta sig från risksituationer, det vill säga svåra möten och samtal, har försämrats (Borge, 

2011:15). Asker Palmer (2019:157ff, 159f) beskriver också just att resiliensen kan försämras genom 

för många och för tunga ärenden, vilket skulle kunna vara fallet för intervjupersonerna i vår studie. 

Att intervjupersonerna upplever denna känsla av att ha tagit in för mycket jobbigt, och att bägaren 

är full, skulle utifrån vår egen synvinkel kunna bero bristande återhämtning, för hög 

arbetsbelastningen och stigmat kring ämnet. Asker Palmer (2019:79) tar upp just att känslor av 

sekundär traumatisering kan vara stigmatiserande, och att de yrkesverksamma då inte samtalar med 

kollegor och chefer i den utsträckning som kanske skulle behövas kring dess reaktioner och känslor 

i möten. Denna kombination av flera påverkande faktorer beskrivs tydligt i citatet nedan från IP3.  
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Jag hade strategier för att hantera stress, men dem strategierna hjälpte inte mig längre, det var 

som att man hade en mur som funkar mot stress, men när stressen ökar hela tiden så rinner 

det över och muren byggs inte på, utan den rivs ner i stället av för mycket stress under för lång 

tid. Då kände jag att jag inte hanterar situationer, jag kunde inte behålla lugnet, jag blev lättare 

irriterad, jag sov sämre och jag klarade liksom inte av att hålla grejer i huvudet. Jag tappade 

tråden när man satt i samtal och möten, och jag kände ständigt att stressen jagade mig. Men 

också en trötthet, jag var otroligt trött då också. Och så när det brakade så låg jag bara på 

soffan i 4 månader (IP3). 

Några intervjupersoner beskriver att arbetet har påverkat dem till att spendera mindre tid med 

vänner och bekanta. 

Om man känner liksom att min bägare är full, jag orkar inte höra nåt mer, och om det är 

samma sak när man kommer hem… Så det är klart att det spiller över på, på livet. Att gå 

omkring och plötsligt inte orka träffa några när det är fredag, eller inte orka åka i väg med 

barnen till någonting… så alltså, det är klart att det stryper liksom, orken…  (IP1). 

Tack vare det här yrket så har jag blivit asocial [...] jag orkar inte träffa folk privat alltså (IP2). 

Jag blev jättemätt på sociala kontakter, jag älskar att vara social både på jobbet och privat så, 

men jag orkade inte det, jag ville inte träffa någon, jag ville bara vara själv typ, i ett tyst rum. 

Vilket var faktiskt fruktansvärt... (IP4). 

Förutom att arbetet påverkat till att skära ner på privata sociala kontakter privat generellt eller under 

en viss period, beskriver IP2 också att hen upplever sig känna mindre empati, nyfikenhet och ork 

för klienter. Denna känsla av lägre förmåga till att känna empati är något som Whitfield och Kanter 

(2014) beskriver som en typ av symptom för STSD. Vidare beskriver de att det ofta kan vara en 

kombination av att denna förmåga försämras på grund av stress, låg arbetstillfredsställelse och 

andra hälsoproblem. Vi tolkar den tidigare forskningen som att denna kombination av 

överbelastning och för tunga ärenden, i sin tur leder till att jobbet känns stressfyllt och inte givande 

för socialarbetare. Det kan påverka orken till att höra fler eländiga berättelser, därav minskad 

empati. Salloum et al. (2015) visar resultat på att tid för återhämtning i form av att de 

yrkesverksammas egenvård får ökade nivåer av empati. De poängterar ytterligare att återhämtning 

är av vikt för att ha förmåga och ork till att visa empati i arbetet. Vi tolkar empirin i förhållande till 

tidigare forskning och teori som att den yrkesverksamma tappar ork och empati på arbetet, men 

att det också kan ha varit en bidragande faktor till minskad ork för social kontakt i privatlivet. 

Vidare har sömnsvårigheter varit en annan effekt av arbetet för de flesta intervjupersonerna. 

Då kunde jag ha sömnstörningar under perioder, när det inte gick att släppa liksom, utan det 

fanns närvarande hela tiden… (IP1). 

Jag hade sömnsvårigheter, och jag bet ihop väldigt mycket när jag sov, så jag fick 

spänningshuvudvärk och sådana saker (IP4).  

Jag har haft det svårt att sova… Och kanske att man varit lite frånvarande hemma, att tankarna 

gick dit i stället för att ägna sig åt familjen (IP6). 

Starcher och Stolzenberg (2020) nämner just sömnsvårigheter som en av de vanligaste följderna av 

STSD. Detta leder enligt dem ofta till svår psykisk och fysisk hälsoproblematik, vilket också 
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påverkar förmågan att hjälpa de utsatta. Detta kan också kopplas till det psykosociala perspektivet, 

då de yttre faktorerna påverkar de inre i form av sömnsvårigheter. Detta kan då också rimligtvis 

påverka kvaliteten på arbetet, som Starcher och Stolzenberg (2020) diskuterar. Vi tolkar att 

långvarig och påfrestande arbetsbelastning kan vara en riskfaktor för att öka en persons utsatthet, 

utifrån Broberg et al. (2015:429). Lenéer Axelsson och Thylefors (2018,17,177) menar också på att 

bland annat arbetets innehåll och arbetstillfredsställelsen, kan påverka den yrkesverksammas hälsa 

i samband med inre faktorer, som då återspeglas i arbetet. 

 5.2.5 Arbetets positiva påverkan  

Samtliga intervjupersoner uppger att arbetet på olika sätt påverkar dem positivt.  

Det är väl egentligen bara sunt, att man kan sätta sig ner och titta på en tv-serie istället för 

att behöva fixa allt man hittar och tycker ska fixas liksom (IP3). 

Alla erfarenheter man får lägger sig väl till nåt, bakas väl ihop till att det finns väl inte så 

mycket som jag inte har förmåga att förstå eller sätta mig in i, tänker jag (IP1). 

Vi får ovanligt mycket positiv feedback [...] och det är ju helt underbart (IP7). 

Man kan ju känna stor glädje också när det går bra! Jag har ibland blivit kontaktad av mina 

gamla klienter, som bara vill berätta att det gått bra för dem senare i livet. Och det är ju 

väldigt positiv feedback att få! (IP6) 

IP3 beskriver hur hen som en tidigare “fixare” i hemmet, som sällan satt still, numera kan stänga 

ner datorn i tid och slappna av hemma. IP1 förklarar också att trots det negativa, så kan det ändå 

ge lärdomar och med tiden användas till något positivt. Vidare berättar IP7 och IP6 om den positiva 

feedback de fått i arbetet genom klienter. Vi tolkar empirin som att den positiva påverkan kommit 

efter att intervjupersonerna accepterat sin STSD, och anpassa sig efter den mängd arbete de själva 

orkar med i längden. Genom att också ta till sig allt man varit med om, och hur man hanterat det, 

kan man också utvecklas och få ökad förståelse och genomföra sitt arbete med kvalitet.  

Detta kan kopplas till resultat från studien utförd av Bell (2003) som presenterar huruvida arbetet 

med våldsutsatta kvinnor gav positiv eller negativ effekt, där hälften av deltagarna uppgav både 

positiva och negativa effekter av deras arbete med traumaklienter. Runt 40% angav att det endast 

ger positiva effekter. Vidare var det endast ett fåtal som ansåg att arbetet förde med sig negativa 

effekter i form av STSD. Av våra intervjupersoner har samtliga intervjupersoner på något sätt ändå 

uttryckt positiva aspekter av arbetet och mycket kan vändas till erfarenhet.  

Lazarus och Folkman (1984:141f) tar upp att förhållandet mellan individen och dess miljö alltid 

förändras och därav måste copingstrategierna anpassas och variera i situationer och fokuseras både 

på hantering av miljön eller hantering av individens inre. De uttrycker att copingstrategier som 

fokuseras på individen kan innefatta att öka sin egen förståelse samt att skifta perspektiv. Detta är 

något som vi tolkar att intervjupersonerna gör genom att i många fall hitta något positivt med svåra 

möten, exempelvis tänkandet att klienten nu faktiskt sökt stöd eller vill ventilera. Perspektivet 

ändras således från att endast se problematiken och det jobbiga, till att också se möjligheterna. Vår 

tolkning är att en positiv inställning fungerar som en copingstrategi utifrån Lazarus och Folkmans 

(1984:151) beskrivning. 
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5.3 Det egna respektive arbetsplatsens ansvar  

Under detta tema analyserar och sammanställer vi om det finns en genomsyrande bild av ett 

delat ansvar för att förebygga, synliggöra och hantera sekundär traumatisk stress. När vi 

analyserat det empiriska materialet framkommer det olika individuella och organisatoriska 

copingstrategier för att hantera arbetet med klienter.  

5.3.1 Det egna ansvaret 

Det som framkommit i resultatet är att det finns ett visst individuellt ansvar och organisatoriskt 

ansvar. Intervjupersonerna lyfter upp möjligheten och vikten av att reglera sitt eget arbete för 

sig själva.  

Man måste ju signalera, [...] det är egentligen ingen annan som har insyn i hur mycket just jag 

har. [...] Man får som skaffa sig små mätinstrument… så man kan se “hur tungt är det? (IP1) 

Jag skriver min lista och så bockar jag av, och så får jag vara nöjd med det jag har hunnit (IP3). 

Ibland om man kommer för nära ett ärende som berör en personligen, då kanske man inte ska 

ha det ärendet (IP6). 

Flera intervjupersoner uttrycker att man själv har ett ansvar att reglera och signalera kring sin 

arbetsbelastning, då det är svårt för arbetsplatsen att ha samma insyn som man själv har i sitt 

arbete och sin förmåga. Den tidigare forskningen beskriver att det är viktigt att vårda sig själv, 

genom liknande sätt som intervjupersonerna nämner. Mette et al. (2020) beskriver att man som 

yrkesverksam bör ha denna självinsikt, och sjukskriva sig om man mår dåligt, vilket vi upplever 

också kan tolkas från intervjupersonernas resonemang. Självinsikten som beskrivs ovan av 

intervjupersonerna, tolkar vi som ett sätt att lyssna till sig själv för att bevara resiliensen (Borge, 

2011:15). Självinsikten som beskrivs blir således viktig för att på något sätt anpassa sig till arbetet 

utifrån sina förmågor. Socialarbetarna befinner sig i risksituationer genom att fungera som 

verktyg i svåra möten med klienter, där de ska bemöta klienters trauman, utifrån vår tolkning 

av det Borge (2011:15) beskriver.  

När vi under intervjuerna frågade vad de har för egna copingstrategier för att hantera sekundär 

traumatisering, nämnde IP2 att söka egen terapi som en individuell copingstrategi. 

Jag brukar lägga mig på terapisoffan en 10 samtal och bara prata liksom, för att jag vet att det 

hjälper (IP2). 

IP2 nämner också att hen tror att om fler hade samma inställning till egen terapi och samtalade 

mer om det som händer, så skulle det vara mindre sjukskrivningar, men att andra 

copingstrategier också behövs. Terapi nämns också av Hesse (2002) och Mette et al. (2020). 

Terapi kan enligt den tidigare forskningen vara en viktig del av återhämtandet, då det kan 

fungera som en trygg plats att reflektera kring sina egna känslor, reaktioner och upplevelser. 

Genom att söka professionell hjälp kan den personliga styrkan öka genom att man faktiskt 

erkänner problematiken och är villig att bearbeta det (Hesse, 2002).  
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Att ta hand om sig själv genom exempelvis god kost och träning nämns av flera intervjupersoner 

som individuella copingstrategier.  

Träningen är det som rensar hela hjärnan så… Det är lite som att bli en ny människa (IP4). 

Alltså träning och god kost, det är ju bra för huvudet tänker jag. Så allt som är bra huvudet är 

väl bra för det här. Men jag tänker att, för att komma till rätta med hur jag känner kan jag inte 

träna bort genom fysisk träning. Utan det måste jag prata bort, prata, prata, prata (IP2). 

Samtliga intervjupersoner nämner att den främsta strategin för återhämtning är att ventilera om det 

som upplevs svårt, eller bara att samtala om det man fått vara med om under en dag generellt, både 

positivt och negativt. Astvik et al. (2014) har i sitt resultat fått fram att flera typer av strategier ofta 

används i kombination med varandra, och att dessa är föränderliga. Astvik et al. (2014) konstaterar 

också att användandet av en viss strategi, ofta naturligt leder till användandet av andra strategier 

som tillsammans påverkar hälsan, prestandan och kvaliteten på arbetet. Därav tolkar vi empirin i 

samband med den tidigare forskningen som att träning kan vara bra, men att det kan behövas andra 

typer av stöd också, exempelvis i form av samtal och kommunikation, för att förbättra måendet. 

En kombination av strategier skulle också kunna vara vara nödvändigt. Lazarus och Folkman 

(1984:142f) beskriver också detta. En användning av flera strategier kan vara nödvändigt och 

kommer mest troligt att användas, eftersom coping fungerar som en process där den 

yrkesverksamma behöver anpassa sig efter sig själv och sin omgivning. 

5.3.2 Arbetsplatsens ansvar 

Det som framkommit i resultatet är att det ligger ett ansvar på arbetsplatsen för att fånga upp 

personalen och se till att arbetsbelastningen är rimlig.  

Det har väldigt mycket att göra med de personerna som jobbar här, kanske mer än att det är 

en struktur i organisationen som gör att det funkar. Utan det är väldigt mycket personbundet, 

att det är en grupp och chef som är väldigt empatisk och lyhörd och omtänksam och öppen 

och ärlig [...] handledning, ärendegenomgång har hjälpt, mycket avlastning framförallt genom 

kollegor har hjälpt (IP1). 

Det IP1 beskriver är att kollegialt stöd, stöd från chefer, handledning som varit det viktiga för att 

klara av de tuffa perioderna i arbetet, och att riktlinjer och strukturen på arbetsplatsen inte är det 

viktigaste. Men att det finns förbättringsområden gällande detta på organisationsnivå. IP1 föreslår 

exempelvis att fastställa veckovisa samtal om arbetsgruppens påverkan av klientmöten för att ändå 

ha en given plats att avlasta, om det skulle råka bortprioriteras av en själv eller kollegor. Vidare 

beskriver IP4 att en chef och en bra handledare som ger möjlighet till återhämtning och ventilering 

väger tungt för att personalgruppen ska må bra, och för att skapa kvalitet i arbetet. IP7 beskriver 

också att handledning är viktig, samt en öppenhet bland kollegor, att det alltid finns någon kollega 

tillgänglig att ventilera med och en chef som är tillgänglig fysiskt eller per telefon. Resterande 

intervjupersoner är inne på att handledning, kollegialt stöd, genomgångar av ärenden och 

avlastningsmöjligheter har varit viktiga för att hantera svårigheter i samband med klientmöten.  

Ibland kommer det upp saker som gör att man vill ta upp någonting på team-mötena och bara 

ha kollegial handledning utöver den professionella handledningen då [...] ibland så tar man upp 

ärenden på handledningen [...] jag har en chef som är väldigt tillåtande (IP3). 



Moa Lindberg & Victoria Pettersson 

31 (52) 

Det har ju varit några tuffa möten där man verkligen har behövt få handledning på. Vi har en 

chef som jobbar dagtid, så då kan man ju kontakta chefen också och prata med den om det 

känns som ett behov [...] i första hand prata med kollegor, det hjälper att prata med kollegor 

(IP5). 

Vi pratar om allt nästan med kollegorna. Vi har en bra dynamik både chef och kollegor [...] vi 

kollegor sitter i samma rum, vi pratar hela tiden, vi hör våra samtal så ibland, så man kan gå in 

och direkt handleda så. Innan vi går hem har vi alltid en 20 minuters, briefing, vad som hänt 

[...] Sen har man handledning varannan vecka, då har ju det lagt sig lite grann (IP6). 

Det verkar inte finnas några specifika riktlinjer för att hantera STSD på arbetsplatser, utan det 

intervjupersonerna lyfter som arbetsplatsernas strategier är handledning, stöd från kollegor och 

chefer för att motverka uppkomst av STSD i arbetsgruppen. IP2 nämner att det finns riktlinjer för 

att hantera kriser, men förklarar vidare att det endast handlar om kriser med klienter om det händer 

något under möten. Det finns således inte några riktlinjer som visar hur arbetsplatsen ska gå till 

väga när symptom för STSD börjar uppdagas hos en själv eller någon annan i arbetsgruppen, enligt 

IP2. När vi ställer frågan kring riktlinjer till IP3, svarade hen att det som finns som skulle motsvara 

riktlinjer är att enhetschefen ser över deras tidslistor och hör av sig om hen anser att man har för 

mycket, och då hjälper till för att finna lösningar. Även om flera intervjupersoner beskriver att det 

nog skulle vara bra om det fanns någon typ av riktlinje kring ämnet, så tolkar vi de övergripande 

resultaten som att riktlinjer inte är det viktigaste, utan att det viktigaste på arbetsplatsen är att det 

finns en god och öppen dynamik mellan kollegor och chefer, och en lyhördhet.  

Quinn et al. (2018) tar upp att handledning är ett sätt för att minska risken för STSD. 

Handledningen bör då vara konsekvent och helst ske varje vecka. Whitfield och Kanter (2014) tar 

också upp vikten av det generella hälsofrämjande arbetet, och nämner att det kollegiala stödet och 

handledning är viktiga för de yrkesverksammas hälsa på arbetet. Detta stämmer väl överens med 

vår insamlade empiri, då samtliga intervjupersoner belyst vikten av att ta tid för att kommunicera 

med kollegor, bolla ärenden och få handledning. Tullberg och Boothe (2019) beskriver vidare en 

problematik som kan finnas på arbetsplatser, där arbetsbelastningen på grund av tidspress inte 

tillåter utrymme på handledningarna för att diskutera annat än ärenden, så som den 

yrkesverksammas egna mående. Rienks (2020) beskriver just att det hälsofrämjande arbetet ofta 

brister, vilket gör att de individuella strategierna de yrkesverksamma använder, inte alltid räcker till. 

Hesse (2002) menar att en bra början är att tillföra policys som innefattar försäkringsskydd för 

psykiska svårigheter, för att uppmuntra de yrkesverksamma till att bearbeta och överkomma de 

svårigheter som uppstått i samband med utbildningar. 

Som Lazarus och Folkman (1984:142) beskriver, så behöver man reflektera över kontexten för att 

se vad det är som behöver hanteras. Vi tolkar det som att det kan fungera med problemfokuserade 

copingstrategier från arbetsgivarens sida, där arbetsplatsen diskuterar strategier, dess positiva och 

eventuella negativa påverkan på arbetsplatsen för de yrkesverksamma och klienterna, för att sedan 

agera utifrån det (Lazarus och Folkman, 1984:152). Vår tolkning utifrån intervjupersonernas 

beskrivningar, är att stöd av kollegorna, cheferna, direkt handledning är givande copingstrategier 

utöver den professionella handledningen. Dessa copingstrategier tolkar vi dock vara beroende av 

dynamiken i arbetsgruppen, hur arbetsplatsen ser ut rent fysiskt exempelvis delade kontor/separata, 

och tidsutrymmet.  
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5.3.3 Det delade ansvaret 

Resultatet visar att det råder ett mestadels delat ansvar kring att förebygga, synliggöra och 

hantera sekundär traumatisk stress.  

Man får ju prata med sin samordnare, eller sin chef. [...] Jag vet att när jag jobbade, nu är det 

väl 10 år sen, på en arbetsplats, då tog jag fram två mätkurvor där man fick sätta upp sig själva 

på den här kurvan på vart man befann sig i stress, lugn, frisk och sjuk… olika parametrar 

liksom, bara för att man skulle få en slags idé om hur vi mår som grupp [...] Men här på min 

nuvarande arbetsplats har det inte varit något problem, och det behövs inte ens en sån kurva 

för det kommer liksom upp ändå! (IP1) 

Sen har vi ju börjat i arbetsgruppen att som strategi börja runda av.… om det är lugnt. Då 

sätter vi oss och går igenom vad som varit bra och vad som varit jobbigt, det är en strategi vi 

har i gruppen, att ge oss själva en stund och möjlighet att inte ta med jobbet hem (IP5). 

Vi hade en handledare som var väldigt bra på att jobba med just sekundär traumatisering (IP7). 

Det nämns av alla intervjupersoner, att det ligger ett ansvar hos dem själva att öppna upp sig 

och dela med sig kring sitt mående och hur deras egen arbetssituation ser ut. Men att det också 

finns ett ansvar hos kollegor och chefer att vara lyhörda. Intervjupersonerna uppger att en bra 

dynamik bland kollegor och en öppen dialog med chefen är viktigt, och att det finns på 

arbetsplatsen där de jobbar i nuläget, men att vissa upplevt mindre balanserade arbetsplatser 

tidigare vilket påverkade negativt. Vad intervjupersonerna beskriver som viktigt, stämmer 

överens med den tidigare forskningen, och vi tolkar det som att det krävs en balans mellan 

ansvaret med att både ge och ta. För att denna balans ska fungera krävs det att stigmatiseringen 

som Asker Palmer (2019:79) beskriver existerar kring STSD minskar. Giddens (1998:162) 

beskriver just att de som inte själv är stigmatiserade, ser på människor som är stigmatiserade 

med tvivel, vilket är något som vi anser skulle påverka möjligheten till det delade ansvaret.  

5.3.4 Kollegialt stöd 

Det kollegiala stödet är något som redan kunnat pekats ut i tidigare nämnda resultat (5.3.2, 5.3.3). 

På grund av att det kollegiala stödet nämns i en sådan stor utsträckning av intervjupersonerna har 

vi valt att ändå ha det som ett eget undertema. Det kollegiala stödet kan utifrån intervjupersonernas 

uttalanden vara både eget ansvar, att faktiskt söka stöd hos andra, säga till när det är tufft och när 

man vill ventilera, men också arbetsplatsens ansvar. Med arbetsplatsens ansvar menas exempelvis 

att det faktiskt finns tid för återhämtning och en rimlig arbetsbelastning.  

Vi försöker vara lite duktigare på att jobba två och två i olika ärenden så att man inte är själv 

så mycket för att det kan bli för tungt. [...] Och det är bra att hela tiden ha någon där, för det 

är det första man gör när man är två, jaa okej, hur gick det här då och vad kan man göra? man bollar 

saker inför nästa möte och diskuterar upplägg och så (IP3). 

Och hur viktigt det är att ha den här kollegiala… som jag tänker att jag har haft förmånen att 

bara ha bra arbetskollegor och goda sammanhang så, det är det som är mest hjälpsamt tycker 

jag (IP7). 
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Jag känner att det finns otroligt mycket stöd att få från kollegor [...] vi har otroligt bra 

sammanhållning i gruppen där jag känner mig trygg och får stöd av alla. Och det gör att man 

klarar de tuffa perioderna ändå (IP4). 

Vi pratar om allt nästan, vi är väldigt olika vi som jobbar [...] Men vi har himla roligt, vi skrattar 

väldigt mycket. Det är väldigt öppet, vi gillar varandra väldigt mycket [...] Det finns en väldigt 

stark känsla att vi hör ihop… (IP6). 

Vi har direkt handledning med varandra under direkta samtal [...] och om man har lite luft 

emellan så drar vi alltid alla ärenden med varandra, man sitter aldrig ensam med något. Vilket 

är ett väldigt avlastande arbetssätt, så priviligierad har jag aldrig varit tidigare i mitt yrkesliv som 

socialarbetare (IP7).  

Samtliga intervjupersoner beskriver att det finns ett konstant kollegialt stöd på deras arbetsplatser. 

IP1 beskriver också det kollegiala stödet som konstant, något som “sipprar fram lite i köket, eller 

på någons arbetsrum...”, samt att det alltid finns en öppen dörr till chefen som hen beskriver som 

väldigt lyhörd. IP2 nämner också att hen aldrig blir avvisad om hen behöver diskutera med en 

kollega. Även IP3 beskriver att “man håller lite koll på varandra hela tiden”, det konstanta kollegiala 

stödet tolkar vi finns på arbetsplatserna utifrån intervjupersonernas uttalanden. Resterande 

intervjupersoner beskriver också det kollegiala stödet som ytterst viktigt och något som finns 

tillgängligt konstant. Astvik et al. (2014) beskriver just det kollegiala stödet som ytterst viktigt, och 

att arbetsbelastningen måste anpassas så att det finns tid och ork för att stötta kollegorna, samt att 

få känna efter själv om man behöver stöd. Vi har genom våra intervjupersoner inte tolkat det som 

att detta varit ett stort hinder då det alltid funnits någon kollega som har en stund över då och då. 

Detta är dock något som vi, i förhållande till tidigare forskning, anser bör ses över för att balansera 

arbetsmängd och återhämtning, för att det ska finnas tid för det kollegiala stödet.  

Det som har framkommit från samtliga intervjupersonerna är att de tycks ha egna strategier på 

arbetsplatserna för att få tid för återhämtning och ventilering. Utöver de strategier vi fått höra 

tidigare, kom IP2 och IP3 med strategier som kan vara bra för att öppna upp för ventilation mellan 

kollegor på ett naturligt sätt. Att åka bil och att promenera förklaras som ett slags terapeutiskt 

verktyg, och ett bra sätt att ventilera på då det kan vara skönt att inte alltid se på varandra i ett rum 

och då det händer något annat runt omkring samtidigt. Vi tolkar det IP2 och IP3 nämner om att 

åka bil och att promenera som en form av egenvård, i förhållande till Hesse (2002). Egenvård 

nämns i nästan all tidigare forskning som viktigt, och det nämns flera olika typer av egenvård. Vi 

tolkar det som att det är väldigt individuellt vad man som individ behöver göra för att slappna av, 

reflektera och återhämta sig. Därav får man arbeta med sin självkännedom och anpassa sin 

egenvård utifrån det, vare sig det är att ta tid att bolla med kollegor, ta en promenad eller träna.  

5.4 Kunskap om sekundär traumatisk stress 

Under detta tema analyseras och sammanställs intervjupersonernas syn på hur kunskapsbehovet 

ser ut och vad de anser är särskilt viktigt att lyfta.  

5.4.1 Kunskapsbehov och erkännande av begreppet 

När vi under intervjuerna frågade hur kunskapsbehovet såg ut på deras arbetsplatser, uppgav 
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IP1 och IP2 och det finns ett stort kunskapsbehov. IP3 ansåg lite tveksamt att det nog finns 

ganska mycket kunskap där ute, men yttrar också en osäkerhet om det är för att hen själv varit 

“mitt inne i det” och själv har mycket kunskap kring STSD. “Om det är för att jag har varit där 

så att säga, och kanske lärt mig en del och är uppmärksam när det pratas om, det kan det ju vara 

därför...”. IP3 uttrycker att det säkert finns ett kunskapsbehov generellt inom socialt arbete men 

inte för hens egen del, och att det nog ser väldigt olika ut på arbetsplatser. I slutet av intervjuerna 

frågade vi om det är någon specifik kunskap kring STSD som bör uppmärksammas mer på 

arbetsplatser.  

Det borde ju vara mer uttalat, som tanke, som en självklar tanke (IP1). 

Att sekundär traumatisering förekommer. Inte att det kan förekomma [...] att det finns där och 

att det är verkligt… (IP2). 

Jag tycker det är viktigt att bara prata om det, för att det inte ska bli skambelagt (IP4). 

Mer kunskap om sekundär traumatisering, det borde vara en stående punkt på 

handledningarna [...] och att se till att det finns tillräckligt med personal, och framför allt 

kunskap om vad som är skadligt, eller kan vara skadligt om man inte får prata med någon om 

det [...] Att inte bära någonting inom sig, att lyfta det med kollegor (IP6). 

Samtliga intervjupersoner uppgav att det viktigaste är att begreppet sekundär traumatisk stress 

lyfts på arbetsplatsen som ett verkligt fenomen och att det faktiskt förekommer. 

Intervjupersonerna är eniga om att vi inte är mer än människor. Något de alla nämner är också 

att begreppet måste erkännas för att skapa en förståelse. IP6 och IP7 är även inne på att det är 

viktigt att lyfta begreppet sekundär traumatisk stress, men de nämner också arbetsbelastning 

och att inte lämna socialarbetare ensamma utan stöd som en viktig aspekt för att förebygga och 

minska utsattheten inom yrket.  

Vidare beskriver IP2 att “vi är inga stålmän eller stålkvinnor” och betonar vikten av att sprida 

begreppets betydelse och vad det finns för symptom. När vi i slutet av intervjun frågor IP2 om 

det är något hen vill lyfta kring ämnet så svarar hen att det som måste lyftas är framför allt att 

STSD förekommer, “att det finns där och att det är verkligt”. IP3 nämner liknande, och att det 

måste vara okej att diskutera detta upprepade gånger. 

Det är just att man är medveten om att det faktiskt finns och att det finns ett begrepp för det 

kan ju hjälpa en att förstå. Och också vara vaksam, för att… vi är inte mer än människor. Man 

tänker att “men det ska man klara” liksom, sitta här o lyssna och ta emot tunga berättelser och 

situationer som är jättesvåra, och människor mår dåligt. Men att det faktiskt är liksom, ett… 

någonting som påverkar oss som man måste vara medveten om hela tiden. Man måste vårda 

sig själv och vårda varandra liksom, och arbetsgruppen. [...] man behöver påminnas om det 

återkommande och prata om det. Det blir aldrig färdigbearbetat eller det får aldrig vara för 

tjatigt att ta upp igen (IP3). 

IP3 fortsätter beskriva att, utöver att lyfta begreppets betydelse och existens, behövs det också 

lyftas vad det finns för strategier för att klara av pressen från arbetet “hur gör vi för att må bra, 

för att orka vidare?”. IP2 beskriver också att det är viktigt att lyfta begreppet samt att normalisera 

att klientnära arbete påverkar socialarbetare. 
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Nu är det såhär att alla på arbetsplatsen erkänner inte begreppet sekundär traumatisering så. 

Även fast jag vet att det existerar... Det här klassiska jag tar inte med mig jobbet hem. Men ändå så 

sitter man och ringer klienter på kvällarna, ja men då har man ju tagit med sig jobbet hem, om 

man sitter och ringer dem på kvällarna. Men då återigen, då är vi inne i det här stigmat, skämset, 

man ska liksom så. Men hur vi tar hand om det här? vi pratar med varandra (IP2). 

IP1 beskriver att det bör göras som en självklar del av arbetet. Hen nämner också att detta är 

extra viktigt, då vi faktiskt använder oss själva som redskap.  

Jobbar man på det här sättet med så mycket trauma omkring sig så skulle det här med sekundär 

traumatisering vara som en självklar del i arbetsmiljökonceptet liksom! Men det finns ju inte 

idag. [...] Man är ju som ett finstämt instrument i hanteringen med andra människor, och då 

tänker jag att man kanske skulle plocka upp det lite oftare just att var rädd om ditt instrument och 

att man inte ska vara vårdslös med det... Tappar man arbetslusten så är det inte så himla lätt 

att få tillbaka den igen (IP1).  

Det som intervjupersonerna främst belyser är att utöka kunskapen om STSD, vilket stämmer väl 

överens med den tidigare forskningen. Hesse (2002) och Whitfield och Kanter (2014) hävdar 

exempelvis att det finns kunskapsluckor inom ämnet och att ytterligare forskning behövs för att 

överhuvudtaget veta hur det bör hanteras. Mer kunskap kring hur man som yrkesutövare kan 

påverkas, och hur det i sin tur påverkar arbetet med klienterna behövs, för att arbetet ska kunna 

utföras på rätt sätt. Genom att förbereda de yrkesverksamma och tillföra kunskap och belysa ämnet, 

kan riskerna minska. Vidare beskriver den tidigare forskningen att copingstrategier är till stor hjälp 

för att hantera problematiken, och för att också veta hur man kan arbeta förebyggande och 

återhämtande (Gil & Weinberg, 2015; Quinn et al., 2018; Rienks, 2020; Tullberg & Boothe, 2019). 

Genom att få kunskap ökar medvetenheten kring sina egna tankar, känslor och reaktioner i 

förhållande till sådant man möter i arbetet (Whitfield & Kanter, 2014).  

Flera intervjupersoner uttryckte förvåning över ämnet på denna studie, och glädje över tron att det 

nu verkar uppmärksammas på socionomutbildningen. Eftersom STSD dock inte är något som 

uppmärksammas ännu på socionomutbildningen, tolkar vi detta som att det finns ett behov. Hesse 

(2002) beskriver också behovet av utbildningar kring STSD och påverkan av psykiskt påfrestande 

arbete, och att det bör ingå redan i grundutbildningar och grundkurser för socialt arbete. Genom 

att uppmärksamma detta redan i utbildningar anser vi att stigmat kring ämnet kan minska.  

6. AVSLUTANDE DISKUSSION  

Syftet med denna studie har varit att utifrån sekundär traumatisk stress, undersöka hur 

socialarbetare påverkas av klienters traumatiska berättelser och/eller uttalade lidande  Detta 

har undersökts utifrån frågeställningar som handlar om hur socialarbetare påverkas av klienters 

traumatiska händelser och/eller uttalade lidande, hur socialarbetare hanterar upplevelser av 

sekundär traumatisk stress och hur kunskapsbehovet ser ut gällande sekundär traumatisk stress. 

Nedan görs en summering av studiens slutsatser, och resultaten diskuteras i förhållande till 

tidigare forskning, teori och metodval. Till sist kommer förslag på implikationer för socialt 

arbete och framtida forskning.  
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6.1 Påverkan på socialarbetare 

Resultaten visar att alla samtliga intervjupersoner påverkas på ett eller annat sätt. Majoriteten 

beskriver hur det man är med på om arbetet, alltid sätter sig på något sätt och hänger kvar. Det 

konstateras att det finns både positiva och negativa aspekter av arbetet med klienter som har varit 

med om trauman. De positiva aspekterna handlar om att man gör ett givande arbete, och genom 

att vara engagerad och ha en positiv syn så finns en känsla av att man faktiskt hjälper, om än det 

endast är genom att lyssna. En intervjuperson upplever sig också att hen har lärt sig att hålla arbetet 

och privatlivet mer separat, vilket har resulterat i en lugnare och hälsosammare fritid. De negativa 

aspekterna handlar om de sidor av arbetet som innebär påverkan på både arbetsliv och privatliv på 

så sätt att vissa upplever ett undvikande beteende, sömnstörningar och orkeslöshet, vilket påverkar 

möjligheter till meningsfulla möten i arbetet och ett sunt privatliv. 

6.2 Hanterandet av sekundär traumatisk stress 

Intervjupersonerna nämner flera olika typer av hanteringsstrategier för att hantera STSD och tunga 

ärenden, men det som upplevts vara den viktigaste och mest givande strategin har för 

intervjupersonerna varit att ventilera. Att ventilera med kollegor, chefer, familj och vänner är något 

som alla beskriver som det främsta sättet för återhämtning. En intervjuperson nämner att även om 

de personer man ventilerar till inte riktigt kan förstå, så hjälper det ändå att bara få ut det och att 

någon lyssnar (IP5), vilket också kan tyda på att det inte är responsen från de man ventilerar till 

som är viktig, utan bara att man har någon som lyssnar. Dock beskrivs också i samtliga intervjuer 

att det kollegiala stödet och handledning är viktigt för att få stöd på arbetsplatsen, och kan fungera 

som vägledning i tuffa ärenden. Därmed kan det bero på hur stort behov man har av att ventilera 

i olika fall, ibland kanske det räcker med någon som lyssnar, och andra tillfällen kanske man 

behöver mer stöd och någon att diskutera med.  

Att ta hand om sig själv, just för att man är sitt eget verktyg i arbetet, nämns också som en viktig 

del. Vare sig det är att använda sig av mätinstrument för välmående, checklistor för att kontrollera 

arbetsbelastningen per dag, genom träning eller terapi, så handlar det om att hitta vad som fungerar 

för en själv. IP2 nämner just att exempelvis kost och träning är bra för hjärnan, och allt som är bra 

för hjärnan är gynnande i denna typ av arbete, men föredrar ändå ventilering. Utifrån vår tolkning 

av det IP2 nämner, så handlar det om att hitta sådant som man personligen mår bra av, i hjärnan 

och i kroppen, och att det kan vara olika för alla. 

6.3 Kunskapsbehovet 

De flesta intervjupersoner anser direkt att kunskapsbehovet av STSD är stort. IP3 beskrev att det 

säkert finns ett stort kunskapsbehov generellt kring detta ämne, men uttrycker viss osäkerhet. IP3 

förklarar att hen nog haft turen att denna typ av problematik varit väldigt uppmärksammat på hens 

arbetsplats. Hen diskuterar också kring om hens egen upplevelse av kunskapsbehovet har påverkats 

av att hen själv varit mitt inne i det, och på så sätt börjat notera mer när det talas om det.  

Några intervjupersoner nämner också just att man måste erkänna STSD som ett riktigt begrepp, 

som något verkligt och att alla påverkas av denna typ av arbete på något sätt. Vi tolkar det som att 
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kunskapsbehovet är väldigt stort, men att man först och främst måste arbeta med att sprida 

begreppet och dess problematik, för att då också kunna sprida kunskap om hantering, hur det kan 

bli bättre och hur man tar vara på den erfarenheten. Om alla inom yrket kände, likt IP4, att det 

finns mycket kunskap och att det är något som uppmärksammas på fler arbetsplatser och i 

utbildningar så anser vi att det skulle kunna skapa en trygghet i att stigmat minskar, och leda till 

mer hälsofrämjande arbete, mer välmående yrkesverksamma, och därmed också bättre kvalitet på 

arbetet.  

Det är tydligt bland intervjupersonerna att det finns en stor passion för yrket. En tolkning efter att 

ha genomfört intervjuerna och analyserat materialet är att de gör allt för att kunna hjälpa klienterna, 

även om detta riskerar att leda till ett sämre eget mående, då engagemanget är så stort. Det bör på 

något sätt skapas en balans för att ta hand om klienterna, och ta hand om det egna måendet, då det 

ena kan gå ut över det andra. Försämras de yrkesverksammas mående, kan det ske brister i mötet 

med klienterna. Om mer arbetstid läggs åt att de yrkesverksamma ska få förbättrad resiliens och 

hälsa, tas det däremot tid från klienterna. Det blir således ett dilemma, men det är ett dilemma värt 

att fundera över.  

6.4 En studie om sekundär traumatisering i relation till tidigare 

forskning   

Nedan presenteras en diskussion och summering för hur väl vår studies resultat stämmer 

överens med resultat från tidigare forskning gällande STSD.  

6.4.1 Likheter mellan vårt resultat och tidigare forskningen  

Resultatet i denna studie stämmer till stor del överens med tidigare forskningen. Vikten av att 

belysa begreppet och implementera begreppet sekundärt trauma mer på arbetsplatser 

framkommer i vår studies resultat och i tidigare forskningen. I tidigare forskning framkommer 

det från sex studier (Gil & Weinberg, 2015; Quinn et al., 2018; Rienks, 2020; Tullberg & Boothe, 

2019; Hesse, 2002; Bell, 2003). Medan det i vår studie framkommer från samtliga 

intervjupersoner. Vissa intervjupersoner uppger att medvetenheten kring begreppet blivit bättre 

på senare år och att vissa på arbetsplatsen är mer eller mindre intresserad av att läsa på om 

STSD. Men alla intervjupersoner har själva en någorlunda medvetenhet kring STSD, vissa 

intervjupersoner uppger att kunskapen ökat efter att de själva varit “inne i det”, alltså känt 

symptom för STSD under perioder. Samtliga intervjupersoner uppger att det finns ett 

kunskapsbehov kring STSD på arbetsplatsen och generellt inom socialt arbete. Whitfield och 

Kanter (2014) är inne på att en ökad medvetenhet som professionell bidrar till att man blir mer 

uppmärksam på sin egen mentala hälsa och veta hur man ska prioritera den. Vilket också Hesse 

(2002) kommer fram till i sin studie. Hesse (2002) beskriver i sin studie att begreppet borde ingå 

i grundutbildningar för socialt arbete och att det bör finnas policys som inkluderar 

försäkringskydd för psykiska svårigheter bland socialarbetare. Detta skulle uppmuntra dessa 

socialarbetare till att bearbeta och överkomma sina svårigheter och genom utbildningar öka 

medvetenheten, vilket Gil och Weinberg (2015) också poängterar i sin studie. 

Intervjupersonerna lyfter att de har fått kunskap om begreppet genom exempelvis privata 

kurser, av handledare som haft kunskap om ämnet, stött på det i samband med ohälsa eller att 
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någon i arbetsgruppen då nämnt begreppet. Det är således inte något som lärts ut under deras 

utbildningar. 

Vikten av användandet av copingstrategier framkommer både i tidigare forskning och i vår 

studies resultat, även om de strategier som intervjupersonerna uppgav i denna studie till viss del 

skiljer sig från de copingstrategier och som framkom i tidigare forskning. Det framkommer i 

den tidigare forskningen att copingstrategier har varit till hjälp för att minska symptomen för 

STSD (Gil & Weinberg, 2015; Quinn et al., 2018; Rienks, 2020; Tullberg & Boothe, 2019). 

De copingstrategier som framkommer i resultatet från intervjupersonerna är att handledning, 

teammöten, direkt handledning, jobba i par, ha en bra dynamik i arbetsgruppen, stöd från 

kollegor och chefer, några intervjupersoner nämner även egen terapi. Dessa är de strategier som 

används mest av intervjupersonerna, och ger möjlighet till ventilering, avlastning och 

återhämtning. Det är också sådant som gör att arbetet är hanterbart. Egen terapi i form av 

psykoterapi belyser Hesse (2002) och Mette et al. (2020) utifrån deras resultat som en gynnsam 

strategi för återhämtning och ventilering, vilket i vår studie nämns framför allt från en av 

intervjupersonerna, att hen kan boka in sig på tio samtal för att ventilera, och att det hjälper. 

Vidare har Rienks (2020) och Hesse (2002) i sina studier likt vårt resultat kommit fram till att 

handledning, teammöten och utbildningar fungerar som hälsofrämjande strategier. Detta 

kommer också Ben-Porat & Itzhaky (2011), Quinn et al. (2018), Tullberg och Boothe (2019) 

och även Whitfield och Kanter (2014) fram till i sina studier. Handledning fungerar utifrån den 

tidigare forskningen som ett bra sätt för att öka förståelsen på arbetsplatsen för hantering av 

STSD, och är gynnande på så sätt att de professionellas egna psykiska hälsa får möjlighet att 

uppmärksammas. Detta överensstämmer med resultatet i vår studie, då intervjupersonerna 

nämner handledningarna som givande och som en möjlighet till att reflektera över sin egen 

påverkan av arbetet. Alla intervjupersoner uppger dock inte att handledning är den främsta 

copingstrategin, utan dagligt kollegialt stöd är det som hjälper mest. Däremot nämner 

intervjupersonerna flera sätt att hantera svåra situationer och symptom för STSD, och 

överensstämmer med det Astvik et al. (2014) beskriver, att olika strategier ofta används i 

kombination med varandra, och att dessa förändras över tid. 

Arbetsbelastningen är något som vi tolkar genom vår insamlade empiri kan påverka 

intervjupersonerna, vilket också Astvik et al. (2014) också noterar som en problematik. De 

yrkesverksammas höga krav från arbetsplatsen samt många och tunga ärenden kan påverka just 

det kollegiala stödet, och möjligheten att återhämta sig, som våra intervjupersoner ansett vara 

något utav det viktigaste för att hantera arbetet. Dane (2000) noterar också att 

arbetsförhållanden bör ses över, vilket Rienks (2020) också belyser, och resultaten visar att 

arbetsplatsen inte alltid tillgodoser de yrkesverksammas behov av stöd, och att just det 

hälsofrämjande arbetet brister. Detta tolkar vi inte vara något aktuellt på intervjupersonernas 

nuvarande arbete, men som något många av dem haft erfarenhet av tidigare i livet, och att det 

då var svårt att hantera det påfrestande arbetet. 

Gällande påvisade symptom för samtliga intervjuperson framkommer det i denna studies 

resultat en rad olika symptom, som också uppmärksammas i Whitfield och Kanters (2014) 

artikel. De yrkesverksammas förmåga att prestera försämras på grund av stress, låg 

arbetstillfredsställelse, låg förmåga till att känna empati och framför allt hälsoproblem. Starcher 

och Stolzenberg (2020) beskriver också sömnsvårigheter som de vanligaste följderna av STSD, 
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vilket också Dane (2000) kommer fram till i sitt resultat, samt att påträngande tankar har 

förekommit. Symptom som framkommit i den tidigare forskningen är också symptom som 

nämns av flera intervjupersoner i vår studie, som i sin tur kan påverka kvaliteten i arbetet för 

vissa. 

Bell (2003) kommer fram till att hälften kunde uttrycka både positiva och negativa aspekter av 

arbetet. I vår studie framkom det också en del positiva effekter likt Bell (2003), som arbetet med 

trauma och/eller lidande klienter ger med sig. De positiva effekterna berodde framför allt på 

positiv feedback som de får från klienter, känsla av nyfikenhet, känsla av att man känner sig 

behövd, en intervjuperson nämnde att den kan förstå sig på de flesta människor tack vare att 

den hört så många olika livshistorier från klienter. 

6.4.2 Skillnader mellan vårt resultat och tidigare forskningen 

Enligt Salloum et als. (2015) resultat skulle STSD kräva mer intensiv behandling likt vid behandling 

av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Detta skiljer sig från våra resultat, då vi utifrån 

intervjupersonernas svar tolkar det som att det bästa sättet att återhämta sig är att kommunicera 

och att ha stöd på arbetsplatsen, även om exempelvis terapi nämns av några intervjupersoner som 

nyttigt. 

Dane (2000) och Hesse (2002) är inne på mer långsiktiga copingstrategier. Dane (2000) nämner 

ett sexmånaders hjälpprogram och Hesse (2002) nämner en femstegsplan för att behandla 

STSD. Dessa typer av copingstrategier är inte något som nämns av intervjupersonerna i vår 

studie, utan fokus har mer funnits på direkta copingstrategier. Om än de copingstrategier som 

intervjupersonerna nämner säkerligen kan sträcka sig under längre perioder, är det inte något 

som vi tolkat har använts som ett hjälpprogram eller flerstegsplan. 

Det framkommer från en studie gjord av Dane (2000) att yrkesverksamma tenderar att 

skuldbelägga sig själva om något händer med klienten i ärenden. Vilket framkommer från endast 

en intervjuperson i vår studie, medan det inte framkommer från övriga intervjupersoner. Det 

de övriga intervjupersonerna uttrycker är snarare att de gör vad som är möjligt och infinner sig 

i det. 

Rienks (2020) kommer i sitt resultat fram till att de yrkesverksamma som har en tydlig 

egenvårdsplan och använder copingstrategier visar mindre symptom av STSD, i jämförelse med 

de som inte använder dem. Detta är någonting som vi inte kan relatera till utifrån vårt 

studieresultat, då vi inte haft samma utgångspunkt för arbetet. Det förekommer inte i vårt 

resultat någon skillnad mellan intervjupersonerna, gällande om de som använder sig mer av 

copingstrategier visar mindre symptom på STSD än de som använder copingstrategier mindre. 

Det är också svårt att komma fram till en sådan generell slutsats i vår studie då vi undersöker få 

intervjupersoner, i jämförelse med den generella slutsats som Rienks (2020) kommer fram till i 

sin studie. 

Mette et al. (2020) beskriver utifrån deras studieresultat vikten av att faktiskt sjukskriva sig om 

man mår dålig, och känna till sina egna gränser. Med detta i förhållande till vår studie finns både 

likheter och skillnader. Att sjukskriva sig är inget som någon av intervjupersonerna lyfter som 

en första lösning om det blir för tufft, utan de poängterar snarare att användandet av 

copingstrategier kommer i första hand för att förbättra måendet. Det nämns av några 
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intervjupersoner i vår studie att de sjukskrivit sig eller bytt arbete när de blivit för belastade och 

då symptom för STSD visat sig i högsta grad. 

Starcher, Stolzenberg (2020) och Quinn et al. (2018) lyfter att de i sina resultat kommit fram till 

att faktorer som tunga ärenden, minskat stöd, ekonomiska begränsningar på arbetsplatsen och 

förhållandevis låg lön kan öka risken för STSD. Detta överensstämmer till viss del med denna 

studies resultat. Det som skiljer sig är att intervjupersonerna i vår studie inte lyft att ekonomiska 

begränsningar i arbetet och låg lön legat till grund för uppkomsten av symptom för STSD. 

Vidare har Rienks (2020) i sin studie kommer fram till att yrkesverksamma som har hög 

exponering av traumatiskt material genom klienter, löper större risk för att utveckla STSD. 

Dessutom visas det i Quinn et als. (2018) artikel att risken för STSD ökar om den 

yrkesverksamma själv haft tidigare direkt exponering av traumatiska händelser, eller har någon 

form av psykisk ohälsa sedan tidigare. I denna studie framkommer det att om socialarbetarna 

har många tunga ärenden, så kan det bidra till överbelastning. Det framkommer också från en 

del intervjupersoner att sårbarheten kan se olika ut för socialarbetare som kan bero på egen 

erfarenhet av en viss typ av ärenden, men att det kan också vara privata erfarenheter som gör 

att vissa typer av ärenden kan vara mer eller mindre påfrestande. Det framkommer inte i vår 

studies resultat om intervjupersonerna har någon form av psykisk ohälsa sedan tidigare, som 

legat till grund för symptomen av STSD. 

Astvik et al. (2014) uppger att de i sitt studieresultat kommit fram till att yrkesverksamma 

socialarbetare upplever stressen som värre när de är hemma, än stressen som de känner på 

arbetsplatsen. Vilket resulterar till att många går till jobbet trots sjukdom, för att undvika att 

känna denna stress hemma. Astvik et al. (2014) går även in på att detta hör ihop med den känslan 

av att man tar med sig jobbet hem. Delar av detta poängteras av några intervjupersoner i vår 

studie, att det kan vara svårt att inte ta med arbetet hem. Däremot lyfts det inte i vår studie att 

de går till jobbet trots exempelvis sjukdom för att slippa känna denna stress hemma. Det som 

framkommer är att tankar och oroliga känslor för klienter kan följa med hem samt svårigheten 

med att släppa arbetsuppgifterna när det är ledig tid hemma, men det framkommer inte att 

intervjupersonerna i vår studie upplever en högre stress hemma än på arbetet. 

Andlighet är något som tas upp i några av artiklarna som en copingstrategi. Bell (2003) kommer 

fram till i sitt resultat att andlighet och tron på en högre makt kan underlätta arbetet för de 

yrkesverksamma, då det ger perspektiv på de svåra situationerna kring klienterna, och kan 

därmed minska stressen arbetet medför. Dane (2000) kommer också fram till att andlighet kan 

hjälpa yrkesutövare i svåra situationer. Hesse (2002) nämner också detta i sin studie, men i form 

av exempelvis meditation och yoga, men också tillhörighet i religiösa grupper. Ingen utav våra 

intervjupersoner uttrycker däremot andlighet som ett sätt att hantera arbetet, dock ställde vi inte 

någon fråga kring andlighet, vilket kan ha varit orsaken. Att andlighet inte nämndes kan också 

bero på att denna studie utförs i Sverige och kan anses ha mindre koppling till religiositet, i 

jämförelse till länderna den tidigare forskningen tagit plats, eller på grund av studiens karaktär 

med få deltagare. 

6.4.3 Uppsatsens bidrag till forskningsfältet 

Som vi uppgav i kapitlet tidigare forskning uppfattar vi det som att det finns begränsat med 

nationella och skandinaviska studier kring STSD. Vi uppfattade det även som att det finns 
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begränsat med kvalitativa studier inom forskningsfältet då nästan alla artiklar vi fann var 

kvantitativa. Därav bidrar vi med vår svenska kvalitativa studie till forskningsfältet. Det vi också 

uppfattade saknades i tidigare forskning var en mer inblick i hur STSD tar sig i uttryck på 

arbetsplatserna och hur arbetsplatser inom socialt arbete jobbar, lyfter och hanterar STSD. Den 

tidigare forskningen konstaterade mestadels att det existerar på arbetsplatser inom socialt arbete, 

men det saknas enligt oss en djupare beskrivning för hur STSD faktiskt tar sig i uttryck och hur 

man hanterar förekomsten av STSD på arbetsplatser. Därav bidrar vår studie med en unik 

inblick i hur STSD kan förekomma inom socialt arbete. Detta utifrån sju socialarbetares 

erfarenheter som själva känner igen sig i symptom för STSD, och vad som fick dessa personer 

att känna symptom, och hur de själva och arbetsplatsen gått till väga för att hantera STSD. 

De hanteringssätt som framkom i resultatet är utifrån sju intervjupersoner och behöver inte 

vara generella för alla, det som är viktigt att belysa är att copingstrategier är individuella och kan 

vara mer eller mindre gynnsamma för olika socialarbetare. Det som framkommer i resultatet 

kring copingstrategier behöver inte vara kontextbundna till just yrkesgruppen socialarbetare 

utan kan även vända sig till andra yrkesgrupper som på något sätt påverkas av en annan persons 

traumatiska eller lidande berättelser/händelser, exempelvis personal inom hälso- och 

sjukvården. Det är ett unikt perspektiv som vår studie bidrar med utifrån socialarbetares egna 

erfarenheter. Vi hoppas att dessa perspektiv kan hjälpa de som jobbar klientnära och stöter på 

berättelser eller händelser i arbetet med klienter som kan vara tunga att höra, samt öppna upp 

för ytterligare kunskap. 

6.5 Teoridiskussion 

I denna uppsats har ett psykosocialt perspektiv använts, samt de teoretiska begreppen resiliens, 

stigma och coping. Genom dessa ville vi uppnå förståelse för de yrkesverksamma socialarbetarnas 

erfarenheter, tankar och känslor kring sekundär traumatisk stress, genom att både se till individen, 

dess omgivning och förväntningar. Torin och de teoretiska begreppen har således påverkat vår 

analys av den insamlade empirin, och har bidragit till att uppmärksamma flera aspekter av sekundär 

traumatisk stress. Det vill säga vad som kan ha påverkat, hur exempelvis arbetsplatsen, privatlivet, 

förväntningar från omgivningen samt individen och dess erfarenheter samspelar och påverkar. Då 

vi uppmärksammat flera aspekter som kan bidra till sekundär traumatisk stress, har det gett oss en 

bred synvinkel, då vi fokuserat på mer än endast påverkan på privatlivet. Detta kan dock ha lett till 

att intressant data uteblivit om mer specifika aspekter. Däremot är begreppet komplext och 

därigenom kan denna breda vinkel ha bidragit till en grund för vidare forskning. 

Genom detta teoretiska ramverk i samband med den insamlade empirin, har vi fått fram en del 

resultat som i låg utsträckning tas upp i den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen tar 

främst upp arbetets påverkan på individen i form av sekundär traumatisk stress, vilket också var 

vad vi sökt efter. Genom empirin i samband med det teoretiska ramverket har vi också fått fram 

resultat som tyder på att privatlivet kan ligga till grund för de yrkesverksamma socialarbetarnas 

sårbarhet på arbetet. Utöver detta har det teoretiska ramverket tillfört perspektiv på empirin och 

ämnet, och kompletterat den tidigare forskningen med detta helhetsperspektiv i samband med 

metoden. 
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6.6 Metoddiskussion   

Metoden vi använt i vår studie har påverkat resultatets utfall till viss del. Den tematiska analysen vi 

använt har bidragit till att finna meningsfulla data, analysformen har skapat flexibilitet och lämnat 

utrymme för tolkning. Vår tolkning kan ha bidragit till att en del information utlämnas som vi 

funnit mindre relevant för vår studie, men att lyfta fram relevanta teman har också bidragit till att 

det skapas ett sammanhang och en tydlighet i resultatet som besvarar studiens syfte och 

frågeställningar. 

Den använda vetenskapsfilosofiska ansatsen existentiella hermeneutiken har bidragit till en 

realistisk förståelse av våra tolkningar av det empiriska materialet för en högre kvalitet i resultatet. 

Ansatsen har hjälpt oss som författare att få en förståelse för intervjupersonernas sammanhang. 

Hermeneutiken belyser sanningsbegreppet, och vi hoppas på att vi lyckats få fram socialarbetares 

upplevelser kring STSD samt klargjort vår förståelse av dessa upplevda “sanningar” när vi tolkat 

materialet. Samtidigt uppmärksammar också ansatsen den hermeneutiska cirkeln. Denna beskrivs 

som en tidshorisont, där vi påverkas av den vardagsvärld vi lever i, i vilken omfattning den nutida 

vardagsvärlden ger oss möjlighet till frihet och olika ansvar som vi måste förhålla oss till. Vi hoppas 

att vi lyckats presentera vår förståelse kring hur intervjupersonernas vardagsvärld påverkat de 

upplevda symptomen för STSD. 

Användandet av semistrukturerade intervjuer har gett oss en subjektiv vinkel och bidragit till djupa 

och detaljerade förklaring om erfarenheter, tankar och känslor. Valet av kvalitativ metod kan ha 

begränsat generaliserbarheten, men då mycket av den tidigare forskningen är generaliserbar anser 

vi inte detta vara ett problem. Intervjuerna skedde digitalt på grund av rådande pandemi, däremot 

upplever vi inte att metodvalet har påverkat vår undersökning negativt. Vi var förberedda på att 

digitala intervjuer skulle kunna medföra vissa tekniska svårigheter och svårigheter att läsa av 

kroppsspråk, men det var inga svårigheter vi upplevde. Digitala intervjuer underlättade möjligheten 

till att intervjua yrkesverksamma socialarbetare utanför Uppsala kommun. 

6.7 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik  

Vi har i vårt arbete funnit många viktiga resultat, som kan hjälpa socialarbetare som framför allt 

jobbar klientnära, men även inom socialt arbete i stort. Våra resultat kan också användas för 

andra yrkesgrupper som vill bli medvetna kring hur arbetet med människor påverkar oss, och 

vilka copingstrategier som finns. Vår studie kan även bidra till en förståelse för att det är ett 

komplext begrepp där teoretiska ramverk kan behövas för att få en förståelse kring STSD. 

Mer kunskap kring begreppet skulle kunna leda till att STSD normaliseras inom socialt arbete, 

samt att det blir mer accepterat att tala om hur arbetet påverkar yrkesgruppen. Som tidigare 

forskning belyser behöver STSD synliggöras och normaliseras inom socialt arbete, vilket också 

framkommer i denna studie. Vi ser att det är ett gemensamt ansvar för såväl individ, forskning 

och arbetsplatser att uppmärksamma förekomsten av STSD inom socialt arbete. Bara att vi 

skriver en uppsats kring sekundär traumatisk stress, anser vi bidrar till att begreppet synliggörs 

mer och implementeras mer inom socialt arbete, både på universiteten och på arbetsplatserna. 
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Våra resultat bidrar också till att fylla luckorna inom forskningsfältet för sekundär traumatisk 

stress. 
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BILAGA 1 – FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIE 

Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Socionomprogrammet 

En förfrågan om deltagande i studie. 

Hej! 

Vi heter Moa Lindberg och Victoria Pettersson och är två socionomstudenter som nu skall påbörja 

vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska 

institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker vi hur socialarbetare påverkas 

av klienters traumatiska berättelser och/eller uttalade lidande i samband med sekundär traumatisk 

stress (STSD). Detta gör vi genom att undersöka hur socialarbetare påverkas av klienters 

traumatiska berättelser/uttalade lidande, hur socialarbetare hanterar upplevelser av sekundär 

traumatisk stress och hur kunskapsbehovet ser ut gällande ämnet sekundär traumatisk stress. 

Detta ämne tycker vi är viktigt att utforska vidare och undersöka, då det är en risk för yrkesgrupper 

inom socialt arbete. Vi anser att denna risk inte lyfts upp tillräckligt varken på arbetsplatser eller på 

socionomprogrammet. Det har inte gjorts trots att STSD har visats påverka de yrkesverksammas 

hälsa och verksamhetens förmåga att bidra till hjälp för klienter i behov. 

Vi söker er som vet med er att ni blivit eller är sekundärt traumatiserade som följd av ert klientnära 

arbete, och er som upplever symptom som kan ingå i STSD. Det vill säga symptom som exempelvis 

flashbacks av klienters trauman, undvikande av platser, situationer eller människor som påminner 

om klientens trauma, förändringar i känslor av tillit, säkerhet, kontroll och identitet. Oro, ångest, 

nedstämdhet, empatiutmattning, uppgivenhet, skam, ilska, otillräcklighet, överlevnadsskuld och 

förändringar i världsbilden är också vanliga symptom. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 

kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. Med er 

tillåtelse spelar vi gärna in intervjun, för att sedan kunna transkribera materialet. Materialet kommer 

presenteras på ett sådant sätt att det inte går att härleda till intervjupersonerna. Efter att uppsatsen 

blivit godkänd kommer materialet från intervjuerna att förstöras. 

Vi räknar med att intervjun tar ca 60 minuter, och på grund av rådande pandemi kommer 

intervjuerna ske digitalt, förslagsvis genom zoom, skype eller dylikt. 

Vi hoppas att ni vill vara en del av vårt arbete! 

Med vänliga hälsningar, 

Moa Lindberg 

Socionomstudent 
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Telefon: xxxx 

E-post: xxxx 

Victoria Pettersson 

Socionomstudent 

Telefon: xxxx 

E-post: xxxx 

Handledare: 

Irving Palm, 

Telefon: xxxx 

E-post: xxxx 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 

Hälsa samt presentation av oss själva. Övergå till att förklara våra huvudteman för frågorna, och 

kontrollera samtycke till inspelning av ljudet. Öppna upp för deltagaren att ställa någon fråga innan 

intervjun börjar.  

1. Inledande samtal 

 

● Hur gammal är du? 

● Hur länge har du jobbat här (nämn arbetsplatsen)?  

● Hur länge har du jobbat inom socialt arbete? Och vad har du jobbat med då?  

● Vad har du för utbildning?  

● Hur kom det sig att du sökte den tjänst som du nu har? 

● Hur skulle du beskriva dig själv som person generellt, dina personlighetsdrag?  

● Vad är din roll på arbetsplatsen samt vad har du för tjänst?  

● Kan du beskriva din arbetsplats och vad ni gör?  

 

2. Mötet med klient 

 

● Hur ser det vanligtvis ut när ni/du hjälper klienterna? (telefon/fysiska möten, ensam/i 

par m.m.) 

● Hur ser omfattningen av möten ut? (arbetsbelastning på en dag/vecka) 

● Hur känner du generellt i möten med klienterna, hur påverkas du? (ex tung känsla, ilska, 

hopplöshet, uppfyllande känsla av att få hjälpa, motivation?) 

○ Är det någon gång dessa känslor avviker, i vissa situationer exempelvis? 

● Händer det ibland att möten med klienter inte känns givande? 

○ hur känner du då? 

● Hur skulle du beskriva din påverkan av möten med klienterna? 

● Vilka möjligheter finns det till reflektion/avlastning/återhämtning efter varje möte? 

○ Används dessa möjligheter? 

○ Om nej, Vad skulle krävas för att använda dessa möjligheter? (av dig själv och 

arbetsplatsen) 

 

3. Sekundär traumatisk stress 

 

● Kan du berätta lite om hur du började misstänka att du blivit “drabbad” av sekundär 

traumatisk stress? (vissa symptom, vissa situationer/perioder)? 

● Har vissa effekter av STSD varit mer påtagliga än andra? 

○ Om ja, på vilket sätt? 

○ Om nej, har alla varit lika påtagliga?  

● Hur påverkar/har dessa effekter påverkat ditt privatliv? 

● Hur påverkar/har dessa effekter påverkat ditt arbetsliv? 

● Hur påverkar/har dessa effekter påverkat dina personlighetsdrag? 

● I vilken utsträckning upplever du att du kan dela med dig av ditt mående med andra? 
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○ vilka delar du då med dig till? (kollegor, vänner, familj, utomstående 

professionell?) 

 

4. Copingstrategier 

 

● Hur skulle du beskriva dynamiken bland kollegor och chefer på arbetsplatsen? 

● Kan du berätta lite om hur du/ arbetsplatsen gick tillväga för att hantera din STSD? 

○ individuella copingstrategier (ex. träning, medvetenhet, kunskap, självinsikt, 

förberedelser inför möten, återhämtning) 

○ arbetsplatsens copingstrategier (ex. handledning, kollegialt stöd, riktlinjer) 

● Vilka av dessa strategier som du nämnt har fungerat bättre eller sämre för dig? 

 

5. Kunskapsbehov kring STSD (koppling frågeställning 3)  

 

● Vad anser du att det finns för kunskapsbehov gällande STSD i din yrkesgrupp? 

○ eller generell kunskap kring STSD inom flera/andra yrkesgrupper som bör lyftas 

mer? 

● Kan du komma på någon typ av kunskap kring STSD som du själv anser bör 

uppmärksammas mer? (påverkan på relationer, psykiska mående, lycka, kanske rent utav 

livslusten?) 

 

Avslutning: 

● Hur mår du idag? 

● Är det någon fråga vi inte ställt, som du gärna vill lyfta?  

● Har du någonting annat du vill tillägga?  

● Tack för din medverkan! 

 


