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Titel: Empatins baksida 

Författare: Lina Hagström och Tilda Österlund 

Antal ord: 19 393 

Sammanfattning 

Empatitrötthet är ett vanligt förekommande fenomen hos socialarbetare som i 

längden kan leda till utmattningssyndrom och sjukskrivningar. Det påverkar inte bara 

den yrkesverksamma utan även klienter och samhället. Syftet med uppsatsen är att 

skapa förståelse för hur socialarbetares upplevelse av empatitrötthet kan relateras till 

deras möjligheter till och kunskap om olika återhämtningsstrategier. I uppsatsen har 

kvalitativa djupintervjuer gjorts med åtta socialarbetare som arbetar klientnära på 

uppdrag av socialtjänsten eller med råd och stöd. I analysen har ett socialpsykologiskt 

perspektiv, teorin KASAM och begreppet stigma använts som teoretiskt ramverk. 

Resultatet visade att empatitröttheten varierade beroende på intervjupersonernas 

tidigare och nuvarande sociala miljö. Empatitröttheten visade sig även påverka de 

yrkesverksammas privatliv negativt. För att motverka empatitröttheten har olika 

återhämtningsstrategier visat sig gynnsamma för olika personer. Däremot verkar inte 

återhämtning alltid vara en självklarhet på arbetsplatser. Återhämtningsstrategier som 

erbjudits på arbetsplatsen har inte alltid upplevts varit tillräckliga. Socialarbetarna har 

därför funnit egna återhämtningsstrategier utanför arbetstid för att motverka 

empatitröttheten. Under rådande omständigheter med pågående pandemi har 

återhämtningen försvårats och riskerna för empatitrötthet därmed ökats. Trots 

vetskap om utbildningens vikt för att motverka empatitrötthet, beskrev de 

yrkesverksamma att de inte upplevde sig förberedda under utbildningen. De saknade 

kunskap om hur de påverkas av att använda sig själv som verktyg och vilka strategier 

som är gynnsamma för hälsan. Kunskapen om vad arbetet gör med en och hur man 

ska återhämta sig på bästa sätt har dock kommit med erfarenhet.  

Nyckelord: Empatitrötthet, Återhämtning, Socialt arbete 

 

 

 

 



 

Title: The downside of empathy 

Authors: Lina Hagström och Tilda Österlund 

Abstract 

Compassion fatigue is a common phenomenon among social workers that in the 

long run can lead to Chronic fatigue syndrome and sick leave. Compassion fatigue 

affects not only the professional but also the clients and society. The purpose of the 

thesis is to create an understanding of how social workers' experience of compassion 

fatigue can be related to their opportunities for and knowledge of different recovery 

strategies. In the essay, qualitative in - depth interviews were conducted with eight 

social workers who work close to the client on behalf of the social services or with 

advice and support. In the analysis, a social psychological perspective, the Sense of 

Coherence theory and the concept of stigma have been used as a theoretical 

framework. The results showed that compassion fatigue varied depending on one’s 

past and current social environment. Compassion fatigue was also found to adversely 

affect the private life of professionals. To counteract compassion fatigue, different 

recovery strategies have proven beneficial for different people. However, recovery 

does not always seem to be a matter of course in the workplace. Recovery strategies 

offered in the workplace have not always been perceived as sufficient. Social workers 

have therefore found their own recovery strategies outside working hours to 

counteract compassion fatigue. Under the current circumstances with the ongoing 

pandemic, recovery has been hampered and the risks of compassion fatigue have 

thus increased. Despite knowledge of the importance of education in counteracting 

compassion fatigue, the professionals described that they did not feel prepared 

during their education. They lacked knowledge about how they are affected by using 

themselves as tools and which strategies are beneficial to health. However, the 

knowledge of how the work affects them and how to recover in the best way has 

come with experience.  

Keywords: Compassion fatigue, Recovery, Social work 
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1. INLEDNING 

Arbete med människor i utsatta situationer påverkar ens egen psykiska hälsa, vilket Charles Figley 

uppmärksammade år 1995 genom att mynta begreppet empatitrötthet (Figley, 1995). Ett 

forskningsprojekt som gjordes i Umeå mellan åren 2010 - 2015 har visat att vårdares dåliga 

samvete och känslor av otillräcklighet relaterat till arbetet kan leda till utmattning. Genom att vara 

empatisk och engagerad i arbetet kan den anställde drabbas av trötthet, så kallad empatitrötthet, 

vilket kan leda till sjukskrivning (Umeå universitet, u.å.). Allt fler personer som arbetar i ett 

människobehandlande yrke drabbas av psykisk ohälsa och antalet sjukskrivna skiljer sig från 

andra yrkesgrupper (AFA Försäkring, u.å.). Sambandet mellan sjukfrånvaro på grund av psykisk 

ohälsa och problematiska arbetsmiljöer är känt. Ur ett välfärdsperspektiv är det problematiskt att 

de som arbetar inom människobehandlande yrken är extra utsatta för att drabbas av psykisk 

ohälsa eftersom de samtidigt är det yttersta skyddet i samhället (Försäkringskassan, 2020). 

De höga sjukskrivningstalen inom socialt arbete kan förklaras av att arbetet är påfrestande och att 

det finns bristfällig kunskap om hur de professionella kan återhämta sig (Isdal, 2017:26). Per Isdal 

framför i sin bok Medkänslans pris att psykologutbildningen på universitetet inte förberedde 

honom på hur han skulle återhämta sig från arbetet. Exempelvis lär sig studenterna att de inte ska 

ta med sig tankar om arbetet hem istället för att ges metoder för vad de ska göra när de tar med 

sig tankar om arbetet hem (Grant & Kinman, 2012; Isdal, 2017:28). Även vi som studenter på 

socionomutbildningen känner igen oss i detta. De yrkesverksammas egna psykiska svårigheter 

och reaktioner är ofta tabubelagda trots vetskap om att ensamhet stärker den negativa effekten av 

belastningar. Symtomen på empatitrötthet är också ofta normaliserade på arbetsplatser som 

arbetar klientnära. För att en förbättring ska ske för de yrkesverksammas arbetshälsa behöver 

symtomen accepteras som påverkan av arbetet (Isdal, 2017:18). En förhoppning med denna 

uppsats är att möjliggöra en öppnare diskussion om sina känslor kopplade till arbetets 

påfrestningar. Därmed synliggörs symtomen på empatitrötthet. De yrkesverksamma i 

människobehandlande yrken är trots sin professionella roll sårbara människor med känslor precis 

som andra (ibid:13). 

Yrkesverksammas möjligheter till återhämtning är inte bara viktigt för dem själva utan även för 

klienterna och samhället i stort (Alharbi, Jackson & Usher, 2020). Utifrån det klientnära arbetets 

påfrestningar i kombination med socialarbetares höga sjukskrivningstal, är studiens avsikt att 

undersöka socialarbetares upplevda empatitrötthet samt deras möjligheter till återhämtning och 

kunskap om återhämtningens betydelse. Studien vill belysa hur de yrkesverksamma upplever att 

de har blivit förberedda på arbetets påfrestningar under sin utbildning, hur arbetsmiljön 

säkerställs samt hur de yrkesverksamma upplever sina möjligheter att balansera arbete och fritid. 

Studien är relevant för socialt arbete eftersom arbetet ofta är klientnära och socialarbetarna 

därmed är extra utsatta för att drabbas av empatitrötthet. Idag präglas även 

människobehandlande yrken av hög personalomsättning. Det kan antas höra samman med att de 

yrkesverksamma blir empatitrötta och behöver byta arbete för att återhämta sig 

(Akademikerförbundet SSR, u.å.). 

 



Lina Hagström & Tilda Österlund 

6 (55) 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur socialarbetares upplevelse av empatitrötthet 

kan relateras till deras möjligheter till och kunskap om olika återhämtningsstrategier. De 

frågeställningar som kommer besvaras i uppsatsen är följande: 

o Hur upplever socialarbetaren att dennes psykiska hälsa har påverkats negativt av det 

klientnära arbetet? 

o Vilka återhämtningsstrategier beskriver socialarbetaren har gett möjligheter att motverka 

empatitrötthet? 

o Hur upplever socialarbetaren att utbildning har förberett denne på hur arbetet kan 

påverka dennes psykiska hälsa?  

1.2 Avgränsningar 
Vi valde att intervjua yrkesverksamma socialarbetare som arbetar på utförarverksamheter. Med 

det menas de som arbetar klientnära på uppdrag av socialtjänsten eller med råd och stöd. Vi 

bestämde oss för att intervjua dessa eftersom de som arbetar klientnära är särskilt utsatta för att 

bli empatitrötta (Figley, 1995). Empatitrötthet är ett komplext fenomen och flera faktorer har 

betydelse för den yrkesverksammas upplevda empatitrötthet. Genom intervjuerna blev det tydligt 

att det inte gick att utesluta de olika faktorerna helt och hållet. Vi har därför nämnt faktorer som 

privatliv och den yrkesverksammas hälsa men valt att inte gå in på dem närmare. Studiens fokus 

är socialarbetarnas återhämtningsstrategier och kunskap om empatitrötthet eftersom det har visat 

sig viktigt för att förebygga och motverka den upplevda empatitröttheten hos yrkesverksamma 

som arbetar klientnära. 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Empati kan kortfattat förklaras vara en förmåga att uppleva och förstå andras känslor (Cuff, 

Brown, Taylor, & Howat, 2016) 

Empatitrötthet är ett tillstånd av biologisk, psykologisk och social utmattning. Empatitrötthet är 

en konsekvens som drabbar alla yrkesverksamma som arbetar klientnära med mänskliga problem 

och jobbiga teman. Det handlar om en trötthet på grund av den yrkesverksammas krav på sig 

själv i mötet med klienten och utvecklas som ett resultat av exponering för andras lidande samt 

önskan om att hjälpa till (Figley, 1995; Isdal, 2017:118). 

Utmattningssyndrom kan orsakas av en arbetsmiljö som präglas av kylighet och stress vilket 

gradvis bidrar till känslomässig utmattning (Ben-Porat & Itzhaky, 2011). Utmattningssyndrom är 

en utveckling av empatitröttheten och uppstår som en konsekvens av långvarig och svår stress 

utan möjlighet till återhämtning. Vid utmattningssyndrom ger kroppen uttryck för stressrelaterade 

symtom som sömnsvårigheter eller magbesvär samt en ökad trötthet som kan leda till kroppslig 

och psykisk utmattning (Vårdguiden, 2020). 

Yrkesverksamma inom människobehandlande organisationer är personer som arbetar inom 

yrken som tillhör välfärdssektorns kärnverksamheter. Människobehandlande organisationers 

huvudsakliga syfte är att skydda, bibehålla eller förbättra människors situationer. De är ofta ställda 
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under politisk styrning (Johansson, Dellgran, & Höjer, 2015:28ff). I denna uppsats används 

begrepp som yrkesverksamma socialarbetare, klientnära arbete och människobehandlande yrken 

synonymt för yrkesverksamma inom människobehandlande organisationer. 

Socialtjänsten: Socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 1§ beskriver socialtjänstens ansvar: “Varje 

kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda 

får det stöd och den hjälp som de behöver”. Socialtjänsten möter de mest utsatta människorna i 

samhället. Vissa av intervjupersonerna har tidigare arbetat på socialtjänsten. 

Återhämtning: Vi syftar till det som gör att de yrkesverksamma socialarbetarna kan bearbeta de 

psykiska konsekvenserna av att arbeta med människor i utsatta situationer. Yrkesverksamma kan 

återhämta sig både på arbetstid som fritid (Isdal, 2017:156).  

1.4 Disposition 
Uppsatsen är indelad i kapitel utifrån tidigare forskning, teori, metod, resultat och analys samt 

avslutningsvis ett diskussionskapitel. I uppsatsens andra kapitel har vi förhållit oss till tidigare 

forskning och de olika faktorerna som påverkar socialarbetarnas empatitrötthet. Efter 

redogörelsen för den tidigare forskningen kommer ett kapitel om det valda teoretiska ramverket, 

det socialpsykologiska perspektivet, teorin KASAM och det teoretiska begreppet stigma.  

Det fjärde kapitlet utgörs av en beskrivning av studiens metod. Först redogörs för 

socialkonstruktionismen som studiens vetenskapsfilosofiska ansats med ett holistiskt perspektiv. 

Efter det motiveras studiens kvalitativa metodval och studiens datainsamling beskrivs. Därefter 

tydliggörs studiens genomförande samt den tematiska analysmetoden. Avslutningsvis beskrivs 

studiens begränsningar och tillförlitlighet, etiska överväganden som tagits i beaktning samt 

metodöverväganden. 

Efter det följer resultat och analyskapitlet som tematiskt redogör för det resultat som 

framkommit i intervjuerna samt hur det kan förstås utifrån de valda teorierna och tidigare 

forskning. Det sjätte kapitlet, diskussion presenterar det färdiganalyserade resultatet vilket 

diskuteras utifrån de valda frågeställningarna. Resultatet presenteras också i ljuset av tidigare 

forskning och diskussion om valda teorier och metod. Slutligen presenteras studiens innebörd för 

socialt arbete som forskning och praktik.  

2. TIDIGARE FORSKNING  

I detta kapitel presenteras sökprocessen för den tidigare forskningen. Därefter redogörs för 

forskning kring den hjälpande socialarbetaren och empatitrötthet. Även forskning om 

arbetsmiljö, risker för att drabbas av empatitrötthet samt motstånd mot empatitrötthet framförs.  

2.1 Sökprocess 
Sökprocessen utgick från Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst med filtret peer-reviewed. Till 

en början användes sökorden "social workers" AND "compassion fatigue". För att inte gå miste 

om andra perspektiv på ämnet sökte vi vidare med sökorden; KASAM AND social work, 

resilience AND social work, compassion fatigue AND coping strategies, compassion fatigue 
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AND coping strategies AND social work, "working environment" AND compassion fatigue, 

"role conflict" AND "social work", "Social workers" AND recovery on the spare time. Genom 

den nya sökningen fann vi fler artiklar om arbetsmiljöns betydelse och olika strategier för att 

hantera det klientnära arbetets belastningar. Det gav oss ett bredare perspektiv på arbetet med 

återhämtning och empatitrötthet. Slutligen använde vi sökorden NPM AND social work för att 

hitta artiklar om hur yttre faktorer som ekonomiska styrmodeller påverkar det sociala arbetet. 

Arbetsmiljöverket är en myndighet i Sverige som på uppdrag av regeringen ansvarar för riktlinjer 

och regler vad gäller arbetsmiljön. Vi har därför använt oss av en rapport från deras hemsida 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Vidare har vi läst arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetstidslagen 

(1982:673) för att ta reda på anställdas rättigheter. För att hitta information om andelen 

sjukskrivna socialarbetare i Sverige har vi använt sökmotorn Google och haft sökorden: Antalet 

sjukskrivna socialt arbete Sverige. På denna sökning fann vi även andra rapporter från bland 

annat myndigheter som ansågs relevanta för vår uppsats (AFA Försäkring, u.å.; Forte, 2015; 

Försäkringskassan, 2020; SBU, 2014). 

2.2 Den hjälpande socialarbetaren 
Begreppet hjälpare avser personer som utför olika former av rådgivande, vårdande, stödjande 

eller vägledande handlingar mot andra. Socialarbetare är en yrkesgrupp som anses använda en 

hjälparroll i sitt arbete eftersom de möter människor i utsatthet som är i behov av hjälp. Det som 

skiljer en professionell hjälparroll gentemot någon som hjälper frivilligt är att den professionellas 

handlingar är avlönat arbete, bygger på en specifik kunskap och regleras av en offentlig 

lagstiftning och ramverk (Skau & Lagerhammar, 2018:38f). Till skillnad mot empati som sker 

naturligt kan de professionella ibland behöva tvinga fram empati hos sig själv för att vara 

professionell i sin roll (ibid). 

Det sociala arbetet ställer höga krav på den yrkesverksammas förmåga att skapa relationer i en 

miljö som är komplex och ständigt under förändring (Avby, 2018:9). Förmågan att visa empati 

gentemot andra är en egenskap som anses vara betydelsefull i professionaliteten. Ett gott 

bemötande för de personer man träffar i arbetet är inte bara en roll, det är också ett uttryck för 

något vi är, vår identitet (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006:229ff). Genom att arbeta med 

människor blir den yrkesverksamma mer eller mindre delaktig i klientens liv. Detta kan påverka 

hur mycket en yrkesverksam påverkas av personens livsöde och situation. Därmed riskerar en 

professionell hållning vara nedbrytande för den yrkesverksamma (Sacco & Copel, 2018; Skau & 

Lagerhammar, 2018:14). 

En socialarbetare konstrueras alltså utifrån de normer som finns i samhället kring hur en hjälpare 

bör vara i sin yrkesroll (Carlander & Wedeen, 2019:89). Jakob Carlander och Andreas Wedeen 

(ibid) beskriver att en socialarbetare genom sin roll som hjälpare medvetet eller omedvetet kan 

anses vara motståndskraftig mot egen utsatthet. Sociala koder och normer i miljön medför 

särskilda förväntningar på socialarbetaren i olika sammanhang som sällan uppmärksammas förrän 

någon avviker från dem, vilket då kan bidra till känslor av skam. Det kan antas vara tabubelagt 

för socialarbetaren att själv söka hjälp för egen eventuell utsatthet då man förväntas vara den som 

ska hjälpa andra (Isdal, 2017:16). 
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2.3 Empatitrötthet 
Efter att Charles Figley (1995) införde begreppet empatitrötthet har forskning fortsatt intresserat 

sig för hur människovårdande yrken påverkar de yrkesverksammas hälsa och särskilt undersökt 

sjukvårdspersonals empatitrötthet. Det är krävande för de yrkesverksamma att känna empati i 

tuffa möten samt att använda sig själva som verktyg i det klientnära arbetet (Figley, 2002). Empati 

är en känsla av medlidande för någon, ofta kombinerat med en önskan att lindra eller minska 

lidande och visa särskild vänlighet mot drabbade människor. Begreppet empatitrötthet är 

komplext och det finns flera liknande fenomen. Det är nära förknippat med både sekundär 

traumatisk stress samt utmattning (Ben-Porat & Itzhaky, 2011; Cocker & Joss, 2016). Enligt 

Figley (1995) är empatitrötthet vårdares unika blandning av sekundär traumatisering och 

utmattning. Den yrkesverksamma blir känslomässigt för trött för att bry sig (Phelps, Lloyd, 

Creamer & Forbes, 2009). Tillståndet byggs upp över tid och inkluderar både direkta belastningar 

såsom våld och kränkningar samt indirekta belastningar som att lyssna till tunga levnadshistorier 

eller att möta lidande (Kreitzer, Brintnell & Austin, 2020). 

Tecken på empatitrötthet kan vara att de yrkesverksamma ignorerar sina behov av egenvård och 

återhämtning (Figley, 2002). Andra tecken kan vara att den yrkesverksamma blir spänd, upptagen, 

ängslig, undvikande och känslomässigt avtrubbad (Kranke, Gin, Der-Martirosian, Weiss & 

Dobalian, 2020; Phelps et al., 2009). Empatitröttheten påverkar de professionellas välbefinnande 

såväl som klienternas säkerhet (Alharbi et al., 2020). Det har visat sig att yrkesverksamma som 

har drabbats av empatitrötthet både har minskad förmåga och minskat intresse för att arbeta med 

klienternas lidande (Figley, 2002). De yrkesverksamma kan bli så överväldigade av sina jobbiga 

känslor till följd av arbetets påfrestningar att de inte längre klarar av att arbeta effektivt (Kranke et 

al., 2020). 

Det klientnära arbetet medför i sig en utsatthet som inte försvinner trots förbättringar inom 

organisationen eller en högre budget, men med rätt verktyg är den möjlig att hantera (Carlander 

& Weden, 2019:5f). Det finns flera orsaker till att personal inom människobehandlande yrken 

drabbas av empatitrötthet. Utsattheten är framför allt beroende av tre faktorer; organisation och 

arbetsmiljön, mötet med en människa i kris med starka känslor samt den yrkesverksammas egna 

sårbarheter (ibid:17). Den professionellas privata livsomständigheter såsom sjukdom, oro för 

familjeproblem eller rädsla för att förlora arbetet påverkar också i vilken grad den professionella 

drabbas av empatitrötthet (Figley, 2002; Kranke et al., 2020; Kreitzer et al., 2020; SBU, 2014). 

Umeå universitet och Ersta Sköndal Högskola genomförde forskningsprojektet “Samvetsstress 

och utbrändhet bland personal inom äldreomsorg” mellan år 2010 - 2015. Forskningsprojektet 

fann att vårdpersonalens samvetsstress har samband med tecken på utmattning, vilket var en ny 

upptäckt på området. Samvetsstress och empatitrötthet kan användas synonymt och projektet är 

därmed användbart som bakgrund till vår uppsats. Utmattningen påverkar vårdpersonalens hälsa 

negativt och vårdens kvalitet försämras samtidigt eftersom många fortsätter att arbeta trots 

tecken på utmattning (Umeå universitet, u.å.). Carlander och Wedeen (2019:108) diskuterar att de 

yrkesverksamma ofta känner skam för sin trötthet vilket är orsaken till att de inte säger ifrån utan 

i stället tar på sig fler arbetsuppgifter vilket leder till en negativ spiral. 
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2.4 Riskfaktorer för empatitrötthet  
Tidigare forskning har uppmärksammat att vissa omständigheter utgör riskfaktorer för i vilken 

utsträckning man drabbas av empatitrötthet. Figley (1995) beskriver att det är de professionellas 

empati som både är grunden för arbetet med människor i utsatthet och samtidigt det som gör de 

professionella sårbara i arbetet. Figley (2002) identifierade några särskilda riskfaktorer i det 

klientnära arbetet; den professionellas ansträngning genom empatisk förståelse och empatisk 

stress som följd av att den yrkesverksamma efter klientmötet har kvar kravet på att lindra 

klientens lidande. Han identifierade även att den yrkesverksammas möjligheter att koppla bort 

klientens pågående lidande mellan mötena och den yrkesverksammas egna traumatiska minnen 

samt den yrkesverksammas vilja till prestation kan vara riskfaktorer för empatitrötthet.  

Prestation återkommer i flera artiklar som en riskfaktor i förhållande till empatitrötthet. För höga 

ambitioner i arbetet såsom tron om att rädda alla från lidandet, stress samt självkritik är 

riskfaktorer för att de yrkesverksamma på sikt drabbas av överansträngning (Cicognani, 

Pietrantoni, Palestini & Prati, 2009; Kranke et al., 2020). Carlander & Wedeen (2019:104) menar 

att de som arbetar klientnära sällan kan kontrollera alla omständigheter som orsakar klienternas 

lidande eftersom det är många delar som påverkar en klientens situation. Därmed kan den 

yrkesverksamma göra allt rätt men klientens situation kan ändå förvärras och därmed riskerar den 

yrkesverksamma att ta på sig bakslaget som sitt eget misslyckande (ibid). 

Flera studier påpekar att empatitröttheten riskerar att förvärras av att den yrkesverksamma utsätts 

för traumatiska berättelser samt direkt exponering för klienternas lidande (Cocker & Joss, 2016; 

Forte, 2015; Handran, 2015; Sacco & Copel, 2018). Långvarig exponering för klienternas lidande 

utan någon längre paus från sin professionella roll samt svårigheter att skilja på arbetstid och 

fritid påverkade även de yrkesverksammas empatitrötthet negativt (Figley, 2002; Travis,  Lizano 

& Mor Barak, 2016). 

New Public Management, NPM syftar till att öka den offentliga sektorns effektivitet och vara mer 

resultatinriktad, likt det privata näringslivet. Under de senaste två decennierna har effektivitet, 

kostnadseffektiva och mätbara resultat prioriterats inom socialt arbete (Hood, 1991). Genom 

åtstramningar och effektivisering nedprioriteras ofta hänsynen till de anställdas arbetsvillkor och 

till tjänsternas kvalitet. Effektiviseringen kan påverka de anställdas chans till återhämtning 

eftersom det inte syns på resultatlistor och kan därmed antas att det bortprioriteras (Isdal, 

2017:215). Resultatinriktningen kan även leda till en avund i arbetsgruppen där yrkesverksamma 

strävar efter att vara effektiva och den som presterar mest, exempelvis genom att vara den som 

avklarat flest ärenden. Detta är problematiskt då det kan hindra de yrkesverksamma till att göra 

ett gott arbete i bemötandet med den andre men också då det kan påverka det sociala samspelet i 

arbetsgruppen (Carlander & Wedeen, 2019:121ff).  

Krav som tidsbesparingar och nedskärningar till följd av NPM inom den offentliga sektorn har 

resulterat i försämrad motståndskraft mot empatitröttheten hos de yrkesverksamma (Kreitzer et 

al., 2020). Även krav såsom arbetshastighet, hög arbetsbelastning och motstridiga krav på jobbet 

är förknippade med högre risk för utmattning (Acker, 2004; Fagerlind Ståhl, Ståhl & Smith, 2018; 

Maslach & Leiter, 2017; SBU, 2014). 
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2.5 Faktorer för att motverka empatitrötthet 
Det är värdefullt med kunskap om riskfaktorer för empatitrötthet för att kunna motverka dem 

och på så vis bättre motstå att drabbas. Flera tidigare studier poängterar vikten av att de 

professionella ska erkänna sin stress och dela med sig av reaktioner från arbetet för att få 

stöttning (Isdal, 2017:201; Phelps et al., 2009). Att erkänna sina brister och våga be om hjälp har 

beskrivits som ett av de bästa skydden mot att påverkas av arbetet (Carlander & Wedeen, 

2019:101). Flera tidigare studier har även påpekat att socialt stöd av kollegor och ett gott 

samarbete på arbetsplatsen motverkar empatitröttheten hos yrkesverksamma (Acker, 2004; 

Cicognani et al., 2009; Handran, 2015; Maslach & Leiter, 2017). 

Det finns flera skyddande faktorer för att de yrkesverksamma som arbetar klientnära trots 

arbetets påfrestningar kan behålla en god livskvalitet. Studier har poängterat vikten av 

återhämtning där de yrkesverksamma tillåts att släppa arbetet och få ordentlig återhämtning 

mellan varje arbetsdag för att även på lång sikt klara av det påfrestande arbetet (Acker, 2004; 

Figley, 2002). Joni Handran (2015) har uppmärksammat att personal inom människobehandlande 

yrken som har daglig klientkontakt bör ges lägre arbetsbelastningar och ökade möjligheter att 

använda mer arbetstid åt återhämtning samt utbildning om empatitrötthet.  

Utbildning om empatitrötthet samt användbara strategier för stresshantering förhindrar 

utvecklingen av allvarligare problem som depression och utmattning (Ben-Porat & Itzhaky, 2011; 

Cocker & Joss, 2016; Maslach & Leiter, 2017; Phelps et al., 2009). Det finns ett samband mellan 

längre erfarenhet och bättre acceptans av sig själv i sin yrkesroll samt bättre hantering av 

motgångar på arbetsplatsen (de las Olas Palma-García & Hombrados-Mendieta, 2014; Grant & 

Kinman, 2012; Hansen, Eklund, Hallén, Bjurhager, Norrström, Viman, & Stocks, 2018). Därför 

är det särskilt viktigt att studenter till människobehandlande yrken ges kunskap om 

hanteringsstrategier för det framtida arbetets inneboende krav för att därmed minska risken att 

utsättas för stress och utmattning. 

Ett tydligt ledarskap med goda möjligheter till kommunikation är en viktig komponent för 

toleransen av empatitrötthet (Cicognani et al., 2009; Kreitzer et al., 2020). God kontroll över sin 

arbetssituation och rättvisa på arbetsplatsen ger minskad risk för sjukskrivning på grund av 

psykisk ohälsa (Forte, 2015; Maslach & Leiter, 2017; SBU, 2014). Känsla av gemenskap samt 

välfungerande stresshanteringsstrategier på arbetsplatsen har även visat sig motverka 

empatitröttheten (Sacco & Copel, 2018). 

Janika Mette, Tanja Wirth, Albert Nienhaus, Volker Harth och Stefanie Mache (2020) har 

framhållit att yrkesverksamma socialarbetare använde återhämtning och avlastning på 

arbetsplatsen genom olika hanteringsstrategier för problem som kunde uppstå under arbetsdagen. 

Socialarbetarna använde dock sin fritid för den känslomässiga återhämtningen genom exempelvis 

fritidsaktiviteter (Mette, Wirth, Nienhaus, Harth, Mache, 2020). 

2.6 Arbetsmiljö 
Studier pekar på att arbetsmiljön är det yttersta skyddet för medarbetarnas hälsa och 

arbetsförmåga (Försäkringskassan, 2020). För att motverka empatitröttheten i en arbetsgrupp bör 

det finnas bra ergonomiska förhållanden, pålitliga relationer mellan arbetsgruppen och 
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arbetsledningen och strategier för att minska konflikter (Cetrano, Tedeschi, Rabbi & Gosetti, 

2017). Det finns flera faktorer som påverkar upplevelsen av arbetsmiljön och alla faktorerna 

måste förstås som ett kollektiv (Shier & Graham, 2011). Att tidigt ingripa med egenvård, 

utbildning i stresshantering, organisatoriskt och socialt stöd kan förhindra utvecklingen av 

allvarlig psykisk ohälsa för många, vilket skulle kunna leda till minskad sjukfrånvaro (Phelps et al., 

2009). Genom att använda sig av förebyggande strategier och kunskap om empatitrötthet kan 

symptomen lindras och man kan lära sig att leva med dem (Isdal, 2017:150).  

För att förebygga ohälsa inom arbetet och uppnå en god arbetsmiljö i Sverige finns 

arbetsmiljölagen (1994:579) som skydd. Även arbetstidslagen (1982:673) fungerar som ett skydd 

för de yrkesverksammas möjligheter till återhämtning under arbetstid. Arbetsgivaren har det 

yttersta ansvaret för att de arbetsuppgifter som tilldelats inte bidrar till ohälsosam 

arbetsbelastning. Arbetsgivaren ska även säkerställa att arbetssituationer som är psykiskt 

påfrestande inte leder till ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2015; Isdal, 2017:210). 

Den försämrade psykiska ohälsan är en stor utmaning i dagens samhälle och har en avgörande 

roll för hälsa och välbefinnande (Försäkringskassan, 2020). Genom en ogynnsam arbetsmiljö och 

brist på egenvård kan yrkesverksamma drabbas av empatitrötthet som på lång sikt kan leda till 

sjukskrivning. Detta blir väldigt kostsamt både för samhället och den enskilde individen (Figley, 

2002). Att prioritera organisatoriska och sociala arbetsförhållanden blir långsiktiga investeringar 

som inte bara har positiva effekter på sjukfrånvaron utan även för ett hållbart arbetsliv 

(Försäkringskassan 2020). Sammanfattningsvis kan en bättre arbetsmiljö vara gynnsam både för 

individen, klienterna och samhället (Isdal, 2017:18f). 

2.7 Reflektioner över kunskapsläget 
Den tidigare forskningen poängterar olika faktorers betydelse för hur den yrkesverksamma 

kommer påverkas av att arbeta med lidande samt hur arbetsmiljön hänger samman med vilken 

grad man drabbas av det klientnära arbetet. Därför har vi i vår studie valt att fokusera på hur 

socialarbetare ges möjligheter till och kunskap om olika återhämtningsstrategier. Den tidigare 

forskningen har varit övervägande kvantitativ och fokuserat på generella aspekter av 

empatitrötthet. Därför är det relevant för oss att komplettera forskningsområdet med en 

kvalitativ studie. Intervjuer kan ge en djupare förståelse av hur yrkesverksamma inom socialt 

arbetes upplever empatitrötthet och återhämtning på arbetsplatsen (Sohlberg & Sohlberg, 

2013:150). Den tidigare forskningen vi funnit har undersökt empatitrötthet utifrån flera olika 

yrkesgrupper och internationellt. Av den forskning vi hittat kommer det mesta från USA men 

även länder som exempelvis Norge, Italien, Korea, England, Saudiarabien, Spanien och Israel 

förekommer. Forskningen uppmärksammar vikten av en tydlig arbetsroll samt betydelsen av ett 

öppet och tillåtande klimat på arbetsplatsen. Baserat på den tidigare forskning vi funnit har den 

nationella forskningen på området varit begränsad. Vår studie kommer förhoppningsvis att bidra 

till ökad kunskap och förståelse om hur socialarbetare i en svensk kontext påverkas av arbetet 

och ges möjlighet till och kunskap om olika återhämtningsstrategier.  

Flera artiklar nämner att vidare forskning behövs om vilka stödstrukturer som krävs på 

arbetsplatser för återhämtning. Mer forskning behövs för att hitta långsiktiga strategier för 

minskad risk till utveckling av utmattning hos socialarbetare som arbetar med barn. Fler 
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kvalitativa studier behövs även om yrkesverksammas upplevda erfarenheter av möjlighet till 

återhämtning (Forte, 2015; Handran, 2015; Travis et al., 2016). En studie från Umeå universitet 

nämner även att det behövs mer forskning som ökar förståelsen för yrkesverksammas påverkan 

av arbetet (Umeå universitet, u.å.). Sammanfattningsvis kan vi utifrån ovanstående reflektion av 

forskningsfältet om empatitrötthet och återhämtning konstatera att det behövs mer kvalitativ 

forskning på området och särskilt i en svensk kontext. Därmed är vårt syfte med att skapa 

förståelse om hur socialarbetare påverkas av arbetet och ges möjlighet till och kunskap om olika 

återhämtningsstrategier en viktig studie. Ambitionen är att studien ska fylla delar av 

kunskapsluckorna som vi funnit i den tidigare forskningen. 

3. TEORETISKT RAMVERK 

För att få förståelse för hur yrkesverksamma socialarbetare upplever empatitrötthet och varför de 

upplever vissa återhämtningsstrategier som gynnsamma har vi valt att använda oss av ett 

socialpsykologiskt perspektiv, den salutogena teorin KASAM och det teoretiska begreppet 

stigma.  

3.1 Socialpsykologiskt perspektiv 
Det socialpsykologiska perspektivet syftar till en vetenskaplig förklaring och förståelse för att 

människors handlingar beror på det samspel som de är en del av (Nilsson, 2015:10). Det 

behandlar social erfarenhet med utgångspunkt i individens psykiska erfarenhet (Mead, 1976:27). 

George Mead (1976) är en av flera betydande personer för socialpsykologin. Mead menar att en 

individs erfarenheter och upplevelser bör vara utgångspunkt men att det är viktigt att vara 

medveten om att individen tillhör en social ordning och social struktur som kan påverka dessa. 

Att studera det självständiga jaget vid födsel och se hur det utvecklas utifrån de sammanhang som 

människan är med i är extra intressant inom socialpsykologin. Intresset är förhållandet mellan 

individen och den sociala gruppen samt hur erfarenheter och beteenden är beroende av den 

sociala grupp som individen tillhör (ibid:27).  

En individs beteende och handlingar kan enligt socialpsykologin endast förstås utifrån att studera 

den grupp som individen tillhör. Därmed kan ses hur individens handlingar är sammankopplade 

till ett större sammanhang som påverkas av de andra i gruppen. Individens beteende relateras 

både till sociala- och psykologiska processer (Nilsson, 2015:10). De enskilda gruppmedlemmarnas 

beteende blir tillsammans en komplex social helhet. Helheten (samhället/gruppen) går alltså före 

beståndsdelarna (individen) och beståndsdelarna kan endast förklaras utifrån helheten. I 

uppsatsen används ett socialpsykologiskt perspektiv för att förstå individens upplevda 

empatitrötthet (helheten) utifrån möjligheter till och kunskap om återhämtning men också hur 

möjligheterna till återhämtning påverkas av omgivningen. Perspektivet används för att förstå 

empatitröttheten utifrån och in, hur den kan förstås utifrån intervjupersonernas miljö (Mead, 

1976:30f).  

3.2 Känsla av sammanhang, KASAM 
Aaron Antonovsky utvecklade år 1970 den salutogena teorin (Antonovsky, 1991:11). Den 

intresserar sig för hälsofrämjande faktorer och menar att sjukdom inte är ett ovanligt tillstånd 
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(ibid:22ff). Förståelsen för sociala faktorers betydelse för den enskildes hälsa är betydelsefullt för 

det salutogena synsättet och även relevant för studiens syfte (ibid:25). Utifrån den salutogena 

teorin utvecklade Antonovsky senare teorin Känsla av sammanhang, KASAM, vilken är en viktig 

grund till förståelsen för människors mående (ibid:37f). En hög känsla av sammanhang bidrar till 

att en människa klarar av påfrestningar enklare. KASAM består av tre huvudsakliga delar; 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet (ibid). 

Meningsfullhet skapas i arbetslivet genom arbetstagarens möjligheter att välja arbetsuppgifter, 

styra arbetsordningen och påverka arbetstakten. Att kunna påverka arbetet motiverar 

arbetstagaren till att vara engagerad (Antonovsky, 1991:141f). Antonovsky påpekar också vikten 

av de informella sociala strukturerna i arbetsmiljön för att känna sammanhang på arbetsplatsen. 

De sociala strukturerna beskrivs vara mer betydande än individens egna resurser eller än de 

verktyg som tillhandahålls av arbetsplatsen (ibid). Begriplighet påverkas av huruvida omvärlden 

uppfattas som förutsägbar. Antonovsky menar att gemensamma värderingar, en känsla av 

gruppsamhörighet samt tydliga förväntningar i arbetsgruppens bidrar till att arbetsplatsen 

uppfattas som förutsägbar. Det gemensamma språket medför att medarbetarna upplever en 

högre känsla av sammanhang, KASAM (ibid:146). Arbetsmiljön kan även påverka känslan av 

hanterbarhet. Antonovsky konstaterar att långvarig eller ofta återkommande överbelastning och 

stress utan tillräckliga möjligheter till återhämtning kommer påverka den upplevda känslan av 

sammanhang negativt (ibid).  

Teorin KASAM är relevant för studien eftersom yrkesverksamma socialarbetare som arbetar 

klientnära dagligen utsätts för påfrestande situationer. Genom teorin är vår förhoppning att 

fördjupa förståelsen för deras upplevelser av arbetets påfrestningar. Teorin blir också intressant 

eftersom intervjupersonerna dagligen hanterar förväntningar utifrån sin yrkesroll vilket kan antas 

påverka deras känsla av sammanhang.  

3.3 Stigma 
Erving Goffman (2014:11f) definierar stigmatisering som en icke önskvärd egenskap i relation till 

en social grupp eller ett socialt sammanhang. En typ av stigma är brister i den personliga 

karaktären. För vår uppsats är den delen betydelsefull och består ofta av att individer uppfattas 

som viljesvaga, för uppslukande eller har bristande karaktär vilket exemplifieras genom psykiska 

avvikelser (ibid). 

Stigma är en process som uppstår överallt i samhället där det finns normer, regler eller 

förväntningar på hur en person bör vara eller bör bete sig i ett visst sammanhang (Goffman, 

2014:141). En individ behöver inte antingen vara stigmatiserad eller normal utan avvägningen är 

beroende av olika sammanhang och olika faser i livet. Därmed kan en socialarbetare alltså 

uppfattas vara avvikande från de förväntade egenskaperna i en arbetsgrupp utan att avvika från 

samhällets normer i andra sammanhang (ibid:149).  

Stigma hör nära samman med känslor av skam. Olika sociala koder och normer råder i olika 

miljöer och medför särskilda förväntningar på möten i olika sammanhang. Dessa sociala villkor 

uppmärksammas sällan förrän någon avviker från dem, vilket kan bidra till känslor av skam 

gällande återhämtning bland yrkesverksamma hjälpare (Carlander & Wedeen, 2019:89; Goffman 

2014:9f).  
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Isdal (2017:16) poängterar att de som jobbar med socialt arbete och lidande kan antas vara de 

första som borde förstå arbetets påfrestningar och behovet av att söka hjälp för sin psykiska 

ohälsa. Vi kommer därför använda oss av Erving Goffmans teoretiska begrepp stigma för att 

analysera hur socialarbetaren kan förstås i sin egen uppfattning av återhämtningen och utifrån sin 

beskrivning av empatitrötthet.  

3.4 Reflektioner över det teoretiska ramverket 
Den socialpsykologiska teorin, teorin KASAM samt det teoretiska begreppet stigma används 

tillsammans för att analysera hur intervjupersonerna upplever empatitrötthet och olika 

återhämtningsstrategier. De två valda teorierna utgår från den sociala miljön och hur den 

påverkar individen. Socialpsykologin skapar förståelse för hur individen hanterar arbetets 

påfrestningar genom att beakta individens tidigare erfarenheter. KASAM kompletterar denna 

förståelse med intervjupersonens känsla av sammanhang på arbetsplatsen och i sin yrkesroll. I 

den sociala miljön konstrueras individen utifrån de normer som finns kring hur en socialarbetare 

bör vara. Det teoretiska begreppet stigma fördjupar analysen genom att uppmärksamma när 

intervjupersonerna avviker från normerna i den sociala miljön. Det kan då skapa en känsla av 

skam hos individen vilket antas påverka dennes möjligheter till återhämtning och därmed även 

empatitröttheten negativt.  

4. METOD 

I detta kapitel redogörs för studiens vetenskapsfilosofiska ansats, metod i form av kvalitativa 

intervjuer, urval, genomförande, tematisk analysmetod, studiens begränsningar och tillförlitlighet, 

etiska överväganden samt metodöverväganden. 

4.1 Vetenskapsfilosofisk ansats  
Den vetenskapsfilosofiska ansats studien har utgått ifrån är socialkonstruktionismen som syftar 

till att studera händelser som socialt konstruerade av människor i samspel med varandra. 

Ansatsen bidrar till att förstå socialarbetarens anpassning till de redan uppsatta normerna och 

sociala förhållanden i organisationen. Normer som den yrkesverksamma skolas in i och sedan 

behöver förhålla sig till (Sohlberg & Sohlberg, 2013:270). Socialarbetarens roll konstrueras till 

vara en empatisk hjälpare som ska vara motståndskraftig mot sin egen utsatthet (Carlander & 

Wedeen, 2019:89). Enligt socialkonstruktionismen kan inte verkligheten förstås utanför den 

subjektiva ramen (Alvesson & Sköldberg, 2017:41). Därför är det relevant för oss att intervjua 

socialarbetare för att få en förståelse av deras upplevelser. Den kvalitativa metoden baserar sig på 

reflektion och tolkning av empiriska data. Resultatet blir därmed mer eller mindre forskarens 

subjektiva tolkning av den insamlade data (Alvesson & Sköldberg, 2017:20).  

Den vetenskapsfilosofiska kunskapssynen i uppsatsen utgår från ett holistiskt perspektiv. Ett 

holistiskt perspektiv intresserar sig för helheter och ser samband mellan olika delar (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013:97f). Empatitrötthet är ett komplext fenomen och därför är det relevant att 

studera som en helhet för att förstå hur olika delar hänger samman. Genom ett holistiskt 

perspektiv kan vi få en bredare förståelse för hur både arbetsmiljön, privatliv och samhället i stort 
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påverkar de yrkesverksammas upplevda empatitrötthet och möjligheter till återhämtning. I denna 

uppsats kommer alla delar tas i beaktning men inte studeras närmare (ibid:98). 

4.2 Kvalitativa djupintervjuer  
För att få förståelse för hur socialarbetares empatitrötthet, deras möjligheter till och kunskap om 

återhämtning, har studiens tillvägagångssätt varit kvalitativ metod. Vi har därmed gjort 

djupintervjuer med åtta yrkesverksamma socialarbetare. Djupintervjuer var relevant för vår studie 

då empatitrötthet för vissa kan vara ett svårt ämne att prata om. Därmed kan antas att det behövs 

lång tid för att intervjupersonen ska bli bekväm i intervjun. Djupintervjuerna var 

semistrukturerade vilket innebär att de utgick från en intervjuguide och ibland tillkom följdfrågor. 

Kvalitativa intervjuer utgår från intervjupersonernas perspektiv och uppfattning av de ställda 

frågorna vilket är relevant för studien för att få en förståelse för deras egna upplevelser 

(Backman, 2016:56). Andra metoder skulle kunna användas för att studera empatitrötthet och 

återhämtning. Däremot är en kvalitativ metod i form av djupintervjuer användbar utifrån syftet 

att studera de yrkesverksammas egna upplevelser.  

Av den tidigare forskning vi funnit har merparten varit internationell. Det är därför relevant att 

göra en nationell studie då olika välfärdssystem antas skilja länder emellan och därmed även 

möjligheter till återhämtning. Kunskap om hur empatitröttheten motverkas och kännedom om 

återhämtningsstrategier kan leda till att färre socialarbetare drabbas av utmattningssyndrom på 

grund av arbetet. Detta kan i längden minska antalet sjukskrivningar och därmed även minska 

samhällets ekonomiska kostnader (Isdal, 2017:18f).  

4.2.1 Urval 
Genom ett ändamålsurval valdes respondenter utifrån deras potential att ge oss nödvändig 

information för att besvara frågeställningen (Padgett, 2008:53). Vi skickade en förfrågan om 

deltagande i studien via mejl till elva olika arbetsplatser som arbetar klientnära på 

utförarverksamheter inom socialt arbete (se bilaga 1). Förfrågan skickades både till chefer som 

sedan skickade förfrågan om deltagande vidare till medarbetare, men även direkt till 

socialarbetare som arbetar klientnära. De åtta socialarbetarna som var intresserade av att delta 

valdes slutligen till intervjupersoner. 

Vårt urvalskriterium var att intervjupersonerna behövde arbeta klientnära inom socialt arbete på 

utförarverksamheter. Vi valde att vända oss till en bred grupp av socialarbetare som arbetar mot 

olika målgrupper, då alla som arbetar klientnära inom socialt arbete har visat sig vara extra utsatta 

att drabbas av empatitrötthet oavsett vilken målgrupp en arbetar med (Figley, 1995). 

4.2.2 Presentation av intervjupersonerna 
Alla intervjupersoner är kvinnor mellan 29 - 51 år med en socionomutbildning. 

Intervjupersonerna arbetar på uppdrag av socialtjänsten eller med att ge råd och stöd. De möter 

målgrupper som barn och unga, familjer, personer i social utsatthet och våld i nära relation. För 

att bevara intervjupersonernas anonymitet kommer inte deras nuvarande arbetsplats eller 

målgrupp att presenteras. Däremot presenteras deras arbets- och utbildningserfarenhet nedan. 

Deras namn är fingerade och valda utifrån de åtta vanligaste kvinnliga förnamnen i Sverige (SCB, 

u.å.). 
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Maria: Har flera påbyggnadsutbildningar i olika behandlingsmetoder. Tidigare har hon arbetat på 

utredningshem, fritidsgårdar, resursskolor, barn- och ungdomsenhet på socialtjänsten, med 

ungdomsbrottslighet samt varit delaktig i flera demokratiprojekt.  

Elisabeth: Hon har studerat strökurser i psykologi och tidigare arbetat som vårdbiträde. På den 

nuvarande arbetsplatsen har hon arbetat en längre tid. 

Anna: Har studerat flera påbyggnadsutbildningar och tidigare arbetat på barn- och 

ungdomspsykiatrin, kurator på skola och på ungdomsmottagning, på familjeenheter samt med 

hemmasittare.  

Kristina: Hon har studerat flera kurser om våld. Tidigare har hon arbetat med barn- och 

ungdomsgrupper och som behandlingsassistent för både vuxna och ungdomar. På den nuvarande 

arbetsplatsen har hon arbetat en längre tid.  

Margareta: Har studerat juridik- och psykologikurser. Tidigare har hon arbetat en längre tid 

inom socialpsykiatrin och med biståndshandläggning för äldre.  

Eva: Hon har tidigare studerat genus, mäns våld mot kvinnor, barn- och ungdomsvetenskap och 

påbyggnadsutbildningar i förhållande till arbetsplatsen. Hon har tidigare jobbat på socialtjänsten 

med barn och ungdomar.   

Linnea: Har flera påbyggnadsutbildningar utifrån arbetsplatsen och har läst kurser om våld i nära 

relation och psykoterapiutbildning steg 1. Tidigare har hon arbetat på barn- och familjeenhet 

samt missbruksenhet inom socialtjänsten, med ekonomiskt bistånd och som socialsekreterare för 

flyktingar. På den nuvarande arbetsplatsen har hon arbetat en längre tid. 

Karin: Hon har studerat genusvetenskap och påbyggnadsutbildningar utifrån arbetsplatser. Hon 

har lång erfarenhet inom socialtjänsten på bland annat barn- och ungdomsenhet, 

mottagningsenhet och med ensamkommande. Hon har även arbetat som skolkurator.  

4.3 Genomförande 
För att veta hur lång tid en intervju skulle ta samt om frågorna var tydligt formulerade gjorde vi 

två pilotintervjuer med personer i vår närhet som arbetar med ett människobehandlande yrke 

(Padgett, 2008:127). Därefter justerades intervjuguiden (Se bilaga 2). Vi använde huvudsakligen 

öppna frågor vilket gav intervjupersonerna möjligheten att utveckla svaren utifrån egen 

erfarenhet och uppfattning av frågeställningen. Intervjuerna inleddes med en introduktion till 

syftet med studien samt intervjupersonens rättigheter genom deltagandet med hänvisning till 

samtyckesblanketten (se bilaga 3). Alla intervjuer spelades in med inspelningsfunktionen på våra 

mobiler. Intervjupersonerna hade samtyckt till inspelningen och materialet raderas vid 

examinerad uppsats. Det inspelade materialet transkriberades ordagrant för att möjliggöra en så 

opåverkad analys som möjligt (Padgett, 2008:135). 

Intervjuerna tog cirka 80 minuter och alla utom en genomfördes på grund av rådande 

omständigheter digitalt via video-chattjänsten Zoom eller genom telefonsamtal. Intervjuer på 

distans antas påverkat dynamiken och därmed analysen av andra element än intervjupersonernas 
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svar. Samtalen kunde även brytas på grund av dålig internetuppkoppling. Det störde intervjuerna 

då vi inte alltid hörde varandra vilket medförde återupprepningar.  

En intervju skedde efter önskemål på intervjupersonens arbetsplats. När vi kom till arbetsplatsen 

hade inte personen vi planerat att intervjua tid att delta i studien och kan därmed anses som ett 

bortfall. En annan yrkesverksam på arbetsplatsen fick därför hastigt delta istället. 

Intervjupersonen var alltså inte förberedd på att delta i studien men hade sedan tidigare fått vårt 

mail om förfrågan om deltagande i studien och hade därför en aning om studiens syfte. Under 

intervjun satt en praktikant med vilket antas bidragit till att intervjupersonen inte kände sig helt 

bekväm med att diskutera om sin egen empatitrötthet och möjligheter till återhämtning. Det kom 

även in personer i rummet under intervjuns gång vilket även det kan påverka intervjupersonens 

svar. Vi är medvetna om att dessa faktorer har påverkat kvaliteten på intervjun men anser ändå 

att materialet är användbart i studien då personen samtyckte till deltagandet.  

4.4 Tematisk analysmetod  
Utifrån den socialkonstruktionistiska ansatsen valde vi att använda oss av en tematisk 

analysmetod. Vi antar att det kan skapa en förståelse för hur konstruktionen av socialarbetaren 

som en motståndskraftig hjälpare kan påverka dennes empatitrötthet samt kunskap och 

möjligheter till återhämtning. Tematisk analysmetod bidrar till en förståelse för det empiriska 

materialet. Ett tematiskt förhållningssätt har använts i studien för att strukturera de allmänna 

beskrivningarna och temana av intervjuerna. De kan sedan förstås tillsammans utifrån den 

konstruktionen som byggts upp av socialarbetaren genom normer och samspel med andra 

människor. Intervjupersonernas upplevelser har lyfts fram genom citat eller referat när de ansetts 

som relevanta för de teman som behandlats. Temana empatitrötthet, återhämtning på 

arbetsplatsen, återhämtning utanför arbetstid och kunskap om empatitrötthet är främst de som 

styrt vad som ansetts varit relevant för studien och det som skapar sammanhanget. Analysen 

består av en blandning av intervjupersonernas upplevelser, teori och tidigare forskning (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013:113). 

Induktion och deduktion är två traditionella förklaringsmodeller som Mats Alvesson och Kaj 

Sköldberg (2017:13) menar är förenklade. De rekommenderar dagens forskning att istället 

använda ett abduktivt angreppssätt. Den abduktiva ansatsen tolkar empirin utifrån övergripande 

mönster och teman och tolkningen bekräftas genom nya iakttagelser vilket utvecklar den valda 

teorin kring ämnet (ibid). Genom abduktion skapas en djupare förståelse vilket stämmer in med 

uppsatsens forskningsmetodologiska utgångspunkt, den kvalitativa metoden. Vi har ett abduktivt 

förhållningssätt eftersom vi utgått från intervjupersonernas svar snarare än valda teorier. 

Teorierna har dock varit bakgrund till intervjufrågorna och därmed ett filter för vad som ansetts 

intressant i intervjupersonernas svar (ibid:17). 

Den tematiska analysmetoden är flexibel och vi har utgått från Virginia Braun och Victoria 

Clarkes (2006) tillvägagångssätt för den tematiska analysen. Den består av; transkribering av data, 

skapa initiala koder, söka efter teman, granska och revidera teman, definiera och namnge teman 

samt skriftlig presentation.  

Vi båda deltog i alla intervjuer och genom att vi hört intervjupersonernas svar på intervjufrågorna 

hade vi en uppfattning om det insamlade materialet samt ideér om eventuella mönster i datan 
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(Braun & Clarke, 2006). Efter intervjuerna transkriberades materialet och vi delade upp 

transkriberingen lika mellan oss. Efter detta hade vi en god uppfattning om det insamlade 

materialets innehåll och därför kunde vi tidigt börja utveckla initiala koder. Vi gav 

intervjupersonerna olika färger för att kunna särskilja citaten åt under den digitala 

kodningsprocessen. Vi läste systematiskt hela transkriptionerna och hittade intressanta mönster 

från intervjupersonernas uttalande som vi skapade till koder. I det här skedet kodade vi brett och 

intresserade oss för många olika saker. Trots det kan antas att vår förkunskap på området bidrog 

till ett begränsat analytiskt synsätt som var påverkat av tidigare forskning. De initiala koderna 

utvecklades främst på en semantisk nivå, alltså direkt utifrån vad intervjupersonerna faktiskt sade 

(ibid). Vi valde långa citat från transkriptionerna som vi klistrade in under olika underrubriker, 

koder. Vissa citat visade sig även passa in under flera koder och då kunde de läggas in på flera 

platser. Vi hade också en kod för övrigt intressant och dit placerades saker som bara enskilda 

intervjupersoner berättade. 

Den initiala kodningen resulterade i ett omfattande kodningsdokument med flera koder och 

intervjupersoners citat. Därefter sökte vi efter övergripande teman i det kodade materialet och 

testade vilka koder som tillsammans kunde bilda mer generella teman. I denna process utgick vi 

till viss del även från det valda teoretiska ramverket som spelade roll för vad vi tyckte var särskilt 

intressant. Vi valde också att göra vissa latenta koder utifrån när vi exempelvis tolkade det som 

att intervjupersonerna beskrev empatitrötthet fastän de själva inte uttryckligen sade det (Braun & 

Clarke, 2006). Vi fastställde temanas namn och innehåll samt vilka underteman som kunde passa 

under de valda temana (se tabell nedan). Studiens valda syfte utvecklades efter kodningsprocessen 

då vi märkte att intervjupersonerna berättade om andra saker än vi först antagit. Slutligen skrevs 

presentationen av analysen och resultatet (ibid). 

Teman Underteman 

Empatitrötthet Beskriven empatitrötthet 

Egna sårbarheter 

Hanterbarhet och makt 

Påverkan på vardagslivet 

Återhämtning på arbetsplatsen Ansvar för återhämtning 

Arbetsgruppen 

Arbetsmängd 

Återhämtningsstrategier på arbetsplatsen 

Återhämtning utanför arbetstid Dekompression 

Tankar om arbetet utanför arbetstid 

Återhämtningsstrategier 
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Kunskap om empatitrötthet Utbildning om arbetets påfrestningar 

Erfarenhet underlättar återhämtningen 

 

4.5 Studiens begränsningar och tillförlitlighet 
Kvalitativa studier använder tillförlitlighet och äkthet för att betrakta studiens kvalitet och 

pålitlighet. Det kvalitativa kriteriet tillförlitlighet består vidare av fyra kriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman & Nilsson, 2018). 

Analysen kan antas vara trovärdig eftersom vi utgått från Brown och Clarkes (2006) modell. På så 

sätt har vi tydligt beskrivit hur vi har analyserat. Vi har även varit tydliga med 

datainsamlingsmetod och studiens urval, vilket ökar trovärdigheten. Det kan antas att ett liknande 

resultat kan uppnås om någon annan gör en liknande studie med samma avgränsning, 

begreppsdefinitioner, intervjuguide, tidigare forskning och teori som vi använt oss av (Sohlberg & 

Sohlberg 2013:150). Resultatet i vår studie om möjligheter till och utbildning om återhämtning 

för att motverka empatitrötthet är abduktivt och kan möjligtvis överföras till andra som arbetar 

under liknande förutsättningar som våra intervjupersoner. Det kan överföras eftersom vi utgått 

från intervjupersonernas djupa beskrivningar och sedan tolkat det utifrån relevanta teorier 

(Sohlberg & Sohlberg 2013:150f). Eftersom de flesta intervjupersonerna arbetar på olika 

arbetsplatser men ändå har beskrivit en liknande erfarenhet av möjligheter till återhämtning, är 

det en anledning till att det kan antas att resultatet går att överföra på fler personer från andra 

arbetsplatser inom socialt arbete. Dock kommer resultatet alltid att skilja sig åt mellan individer 

eftersom återhämtning och empatitrötthet handlar om individuella upplevelser (Figley, 1995; 

Padgett, 2008:183; Sohlberg & Sohlberg, 2013:150f). 

Vi är medveten om att vår förkunskap och egna värderingar kan påverka hur resultatet framställs 

i studien. För att undvika detta har vi varit tydliga med att skilja på vad som är 

intervjupersonernas upplevelser och våra tolkningar för att synliggöra vad som är vår analys. 

Intervjupersonerna har i studien lyfts fram genom citat som bidrar till att läsaren får en inblick i 

vad intervjupersonen faktiskt sade. Därmed stärks pålitligheten och objektiviteten i studien 

(Sohlberg & Sohlberg 2013:150).  

4.6 Etiska överväganden 
Intervjupersonerna har på förhand informerats om syftet med uppsatsen, om studiens upplägg, 

varför de blivit tillfrågade att delta samt hur det insamlade materialet kommer hanteras och 

skyddas. Eftersom vi har frågat om intervjupersonernas upplevelse av empatitrötthet och chans 

till återhämtning var vi medvetna om att fanns en risk för att intervjun skulle bli personlig och 

känslig. Vi var därför tydliga med att deltagandet i studien var frivilligt och det har inhämtats ett 

skriftligt informerat samtycke från samtliga intervjupersoner.  Att undersöka stigmatiserande 

symptom som empatitröttheten kan i sig vara stigmatiserat då intervjupersonen eventuellt redan 

har symptom av empatitrötthet (Carlander & Wedeen, 2019:89). Genom att vi på förhand var 

tydliga med vad intervjuerna skulle handla om kan antas att intervjupersonerna var medvetna om 

intervjuns innehåll och därmed var villiga att prata om sina symtom av arbetets påfrestningar.  
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Det empiriska materialet och uppgifter om intervjupersonerna har förvarats säkert för att ingen 

utomstående ska komma åt det. Det har säkerställts att intervjupersonerna inte kan identifieras 

utifrån hur deras svar framställts i uppsatsen. Vi har erbjudit alla intervjupersonerna möjligheten 

att läsa igenom den färdiga uppsatsen innan inlämning ifall de har några invändningar mot 

konfidentialiteten (Vetenskapsrådet, 2002). 

Fler intervjupersoner återgick efter intervjun till sin arbetsdag vilket kan antas vara jobbigt om de 

påmindes om sina upplevelser av den eller känslan av att eventuellt talat illa om sin arbetsplats. 

För att undvika denna känsla hos intervjupersonen använde vi oss av ett empatiskt bemötande 

och etiskt förhållningssätt och därigenom fick vi en känsla av att intervjupersonerna kände sig 

bekväma. Det  kan dock inte säkerställas endast genom vårt bemötande (Padgett, 2008:69). 

4.7 Metodöverväganden 
Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod. En fördel med abduktion som förklaringsmodell är att vi tagit hänsyn till 

både tidigare forskning om empatitrötthet och återhämtning samt intervjupersonernas 

upplevelser i analysen. Genom att vi innan intervjuerna hade studerat den tidigare forskningen 

hade vi en bred kunskap och kunde utifrån den veta vilka intervjufrågor som var relevanta att 

ställa för att fylla de kunskapsluckor som identifierats i tidigare forskning. Den tidigare kunskapen 

kunde vi sedan fördjupa med hjälp av intervjupersonernas upplevelser. 

En nackdel med valet av metod är att vi genom en tematisk analysmetod har lagt fokus på vad 

intervjupersonerna har sagt snarare än hur de sade det. Genom att inte framhålla hur 

intervjupersonerna pratade och betonade ord, kan viktiga nyanser missats som bidrar till felaktiga 

tolkningar av vad intervjupersonerna sade. Genom att vi bara fokuserade på vad som sades fanns 

ett större tolkningsutrymme för det (Padgett, 2008:103). Att vi som intervjuare är konstruktörer 

av analysen påverkar vad som lyfts fram av intervjupersonernas berättelser. Detta betyder dock 

inte att materialet från intervjuerna är oanvändbart. Materialet är relevant trots att även annat 

material som hade bidragit till studiens syfte antas funnits (ibid:15). 

I början av uppsatsskrivandet diskuterades avgränsningen för att skapa förståelse för hur 

socialarbetares upplevelse av empatitrötthet kan relateras till deras möjligheter till och kunskap 

om olika återhämtningsstrategier. Till en början planerade vi att intervjua personer som arbetar på 

socialtjänsten med myndighetsarbete. Eftersom socialtjänsten på senare år har prioriterat 

effektivitet vilket kan antas försvårat möjligheterna till återhämtning (Isdal, 2017:215; Kreitzer et 

al., 2020). Socialtjänsten är känd för en hög arbetsbelastning, krav på tidsbesparingar och 

nedskärningar vilket enligt tidigare forskning har visat sig bidra till försämrad motståndskraft mot 

empatitrötthet för socialarbetare. De som arbetar på myndigheter kan alltså anses vara extra 

utsatta för att drabbas av empatitrötthet på grund av riskfaktorerna i deras arbetsmiljö (Acker, 

2004; Fagerlind Ståhl et al., 2018; Maslach & Leiter, 2017; SBU, 2014). Efter övervägande valde vi 

dock att intervjua socialarbetare som arbetar på utförarverksamheter. Vi valde denna avgränsning 

då socialtjänsten antas arbeta mer administrativt än utförarverksamheterna. Därmed antas att de 

yrkesverksamma på utförarverksamheter har mer tid för klientmöten vilket har uppmärksammats 

som grunden för empatitröttheten (Figley, 1995). Vi valde öppna intervjufrågor för att även 
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inkludera erfarenheter från andra arbetsplatser som intervjupersonerna har arbetet på och inte 

endast den som intervjupersonen just nu arbetar på.  

Slutligen övervägdes det om båda skulle delta i alla intervjuerna eller om vi skulle dela upp oss. Vi 

beslutade att båda skulle delta aktivt i intervjuerna för att säkerställa god kvalitet på intervjun. 

Genom att vara två intervjuare kunde en ställa frågor medan den andre var uppmärksam på 

särskilda nyanser i svaren. Den ena kunde på så sätt fånga upp svaren med exempelvis 

följdfrågor. Det antas svårare att som ensam intervjuare vara lika uppmärksam på 

intervjupersonernas svar, eftersom en då behöver vara förberedd med nästa intervjufråga. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras resultatet av åtta djupintervjuer med yrkesverksamma socialarbetare. 

Resultatet är tematiserat utifrån valda frågeställningar och huvudrubrikerna som presenteras är 

empatitrötthet, återhämtning på arbetsplatsen, återhämtning utanför arbetstid och kunskap om 

empatitrötthet. 

5.1 Empatitrötthet 
Empati är en viktig del i det sociala arbetet för att visa förståelse och för att kunna bygga trygga 

och meningsfulla relationer mellan yrkesverksamma och klienter (Avby, 2018:9; Cuff et al., 2016). 

Att känna empati för en annan människa är grunden för det klientnära arbetet. Däremot kan 

gränslös empati vara destruktiv för den yrkesverksammas hälsa (Figley, 1995). 

Man påverkas ju verkligen av jobbet och just de här svåra sakerna som man, ska hantera 

dem, bära dem och känna dem men samtidigt inte låta dem ta allt vad man har (Elisabeth). 

Den här goda förmågan till empati är jättebra oftast men absolut att jag kan känna att den 
sugit ut också (Karin). 

Flera intervjupersoner ansåg att empati var nödvändigt i arbetet. De beskrev även svårigheten 

och komplexiteten med att begränsa känslan av empati till klienten. Nedan presenteras 

intervjupersonernas beskrivna empatitrötthet, egna sårbarheter, hanterbarhet av klienternas 

processer samt empatitrötthetens påverkan på vardagslivet. 

5.1.1 Intervjupersonernas beskrivna empatitrötthet 
Empatitrötthet är vanligt förekommande inom socialt arbete. Det är krävande för de 

yrkesverksamma att använda sig själv som verktyg i det klientnära arbetet samt att känna empati i 

tunga möten (Cocker & Joss, 2016; Figley, 2002; Forte, 2015; Handran, 2015; Sacco & Copel, 

2018). 

Flera intervjupersoner beskrev empatitrötthet som en förlust av förmågan att känna känslor. De 

upplevde att de inte blir lika berörda i möten och inte orkar ta in flera tunga berättelser.  

Det är väl just det där att orka bära. Alltså hur man förlorar förmågan att känna de där 
känslorna liksom att man inte blir berörd och att man inte orkar [...] Det blir för mycket för 
en att hantera andras känslor att man, det blir, man blir nästan lite självcentrerad eller 
fokuserad (Elisabeth). 
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När jag blir irriterad på de jag träffar, då vet jag att jag är det. Alltså när jag inte bryr mig.[...] 
jag är inte nyfiken, jag har ingen lust av att veta överhuvudtaget vad den andra personen ska 

säga (Anna). 

Jag tänker på när man stänger av. Att när man tycker när man hört så mycket så att man bara, 
man orkar inte ta in just mer för stunden [...] När man bara känner att man vill kräkas och 
inte vill höra en historia till (Kristina). 

Jag tänker på att man har haft för många eller för tunga ärenden som gjort att man stängt av 

[...] Man kanske slutat liksom, inte bry sig, inte så, men man orkar inte ta in mer (Eva). 

Empatitrötthet då tänker jag att man har haft svårt att värja sig och att man har tagit på sig 
annat, andras så att det bli dysfunktionellt för en själv (Karin). 

Detta resultat liknar resultat från tidigare forskning som har beskrivit empatitrötthet som att de 

yrkesverksamma blir känslomässigt för trött för att bry sig och upplever minskat intresse för att 

arbeta med klienternas lidande (Figley, 2002; Phelps et al., 2009). Likt Elisabeth nämnde har även 

tidigare forskning uppmärksammat att yrkesverksamma kan bli överväldigade av sina egna 

känslor som en följd av empatitröttheten (Kranke et al., 2020). Den psykosociala miljön påverkar 

den yrkesverksammas psykiska hälsa. Många tunga berättelser i kombination med att den 

yrkesverksamma känner för mycket empati på ett dysfunktionellt sätt ökar empatitröttheten 

(Figley, 2002; Mead, 1976:27). 

Anna beskrev empatitröttheten som ett problem på en allmän nivå gentemot utmattning som 

hon upplevde lägger skulden på individen. Att skulden läggs på individen att inte hunnit bromsa, 

hanterat eller strukturerat arbetet innan utmattningen. Empatitrötthet är däremot mer strukturellt 

och gör någonting med alla som arbetar klientnära (Figley, 1995; Isdal, 2017:134; Maslach & 

Leiter, 2017; Nilsson, 2015:10)). Likt tidigare forskning har intervjupersonerna uppmärksammat 

att det inte är individen som brister och drabbas av empatitröttet utan det är den sociala miljön 

och arbetets medföljande påfrestningar som påverkar de yrkesverksamma  

Som inte betyder att man är en dålig människa eller en dålig liksom, utför arbetet dåligt. [...] 
Det vore konstigt om man inte blev det (Kristina). 

Sen påverkas man av tunga berättelser. Det är liksom vi människor gjorda för och säger man 
att man är en dålig professionell för att man inte gör det då har man fel, för att vi kan inte, 
det är därför vi kan bry oss och det är därför vi kan bli påverkade av det för annars hade vi 
inte jobbat på rätt sätt (Eva). 

Det klientnära arbetet medför en utsatthet som inte försvinner trots förbättringar inom 

organisationen. Med rätt verktyg är det dock möjligt att hantera empatitröttheten (Carlander & 

Wedeen, 2019:5f). Utifrån socialpsykologin går det att förstå att de yrkesverksamma blir 

påverkade av de klienter de möter i arbetet och att påfrestningarna följer av det klientnära arbetet 

med utsatthet och lidande (Mead, 1976:30). 

5.1.2 Egna sårbarheter 
Alla intervjupersonerna nämnde, likt tidigare forskning noterat, att deras egna sårbarheter och 

privata livsomständigheter är avgörande för motståndskraften för arbetets påfrestningar 

(Carlander & Wedeen, 2019:17). 
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Jag har liksom haft det svårt på mitt eget sätt då blir ju arbetet en större belastning då blir det 
just det där tuffa erfarenheterna svårare att bära (Elisabeth).  

Är jag stark i mig själv, mår jag bra, är jag välfylld på energi då tar det inte så mycket av mig, 
oavsett hur tuffa saker jag träffar på, det rör mig egentligen inte ryggen. Så har jag också lärt 
mig med åren [...] man är ju sitt eget verktyg i socialt arbete så att hur du är, din dagsform, 
ditt mående, vart du är i livet, hur du mår i livet sådana saker påverkar ju jättemycket (Karin). 

Utifrån socialpsykologin kan förstås att den yrkesverksammas upplevelser av klientens berättelser 

påverkas av den yrkesverksammas tidigare upplevelser. Individen är beroende av sin 

socialpsykologiska erfarenhet och har utifrån den utvecklat sårbarheter. Detta eftersom en individ 

hela tiden påverkas av det sammanhang den är en del av (Mead, 1976:27). 

Flera intervjupersoner nämnde att deras mående har påverkats av pandemin. Maria berättade att 

situationen kring pandemin påverkar arbetsförmågan eftersom hon redan har mycket att tänka på 

utifrån samhällssituationen och i sitt privatliv. Det fanns en överhängande stress och oro bland 

intervjupersonerna över pandemins konsekvenser som rädsla för att själv bli sjuk eller oro för hur 

länge vardagen ska vara begränsad.  

Och sen det jag också tycker är en stor skillnad under coronan, det är just hur dåligt många 
mår [...] att det är så jäkla hopplöst [...] Det är svårt att liksom förmedla det här hoppet, när 
man liksom *suck* hamnar i den här hopplösheten själv. För en del av mig känner bara [....] 
det är så jävla meningslöst allting, för det bara fortsätter och fortsätter (Kristina). 

Kristina berättade att hon under pandemin har haft svårt att förmedla hopp till sina klienter 

eftersom hon själv har svårt att känna meningsfullhet i vardagen. Socialarbetarnas försämrade 

mående bidrar följaktligen till försämrad ork att ge stöd till klienterna. Utifrån tidigare forskning 

antas att socialarbetarnas sämre mående bidrar till minskad motståndskraft mot arbetets 

påfrestningar och därmed en ökad empatitrötthet (Figley, 2002; Kranke et al., 2020; Kreitzer et 

al., 2020; SBU, 2014). 

5.1.3 Hanterbarhet över klienternas processer 
Tidigare forskning har poängterat att hanterbarheten över klienternas processer kan påverka den 

yrkesverksammas empatitrötthet. Tron om att rädda alla från lidandet samt självkritik är 

riskfaktorer för att på sikt drabbas av överansträngning. Den yrkesverksamma kan göra allt i sin 

makt utan att klientens situation förbättras och därmed riskerar den yrkesverksamma att ta på sig 

detta som ett eget misslyckande (Carlander & Wedeen, 2019:104; Cicognani et al., 2009; Kranke 

et al., 2020). Flera intervjupersoner beskrev en paradox i vem som har makten att påverka 

klienternas process: 

Föräldrarna upplever ju ofta att man har en väldig väldig makt över dem och det har man 
absolut - men som professionell kan man ibland känna sig ganska maktlös [...] önskar att man 

kunde göra så mycket mer så man kan känna sig mycket maktlös (Elisabeth). 

Jag blir ju frustrerad [...] Då handlar det om yttre omständigheter att jag tycker att andra 
myndigheter inte gör det de ska göra och att jag blir förbannad på systemet (Kristina). 

Man känner sig maktlös och man känner att man vill göra mer [...] Varför hjälper inte 
samhället till och då känner man en sådan maktlöshet och det gör nog att man hamnar i en 
del sorg för det och frustration (Eva). 



Lina Hagström & Tilda Österlund 

25 (55) 

När man såg hur illa barn kan fara men så länge det inte är LVU kriterier uppnådda så är 
socialtjänsten faktiskt ganska tandlösa [...] Det tog några år för mig att liksom landa i det så 

att jag inte blev så frustrerad eller liksom gjorde ont i hjärtat (Karin). 

Enligt intervjupersonerna bidrar det till frustration, ledsamhet och ilska att inte känna makt och 

kontroll över en klients process. När intervjupersonerna upplever en paradox om vem som har 

makten över klienternas situation kan det påverka deras känsla av sammanhang (KASAM) 

negativt. Eftersom de inte känner att de har möjlighet att påverka och hantera situationen fullt ut. 

Därmed kan det bli svårare för de yrkesverksamma att klara av motgångar som de inte känner att 

de kan kontrollera, det bidrar till en frustration (Antonovsky, 1991:141). Känslan att inte klara av 

eller kunna påverka arbetssituationen utgör en risk för de yrkesverksamma att drabbas av 

empatitrötthet. Flera intervjupersoner beskrev att det är arbetsvillkoren, samhällets struktur och 

lagstiftning som leder till maktlöshet i arbetsrollen. Utifrån socialpsykologin går att förstå att en 

större process som samhället påverkar individens känsla av makt och kontroll. Vilket skapar 

förståelse för hur empatitröttheten står utanför de yrkesverksammas makt (Carlander & Wedeen, 

2019:104; Mead, 1976:30). 

Flera intervjupersoner återkom till att utsattheten i samhället är konstant och att det sociala 

arbetet aldrig tar slut.  

Man blir aldrig färdig i det här jobbet, det pågår liksom hela tiden (Kristina). 

På myndighet så är det, behovet är ju oändligt, det spelar ingen roll hur mycket du jobbar, 
jobbar, jobbar, jobbar, det ligger ändå flera ärenden och väntar. Så att man får ju inte den här 
riktiga återhämtningen (Karin). 

Det kan därmed antas vara särskilt svårt för de yrkesverksamma socialarbetarna att ta pauser och 

prioritera tid för återhämtning. Så länge det finns lidande i samhället finns det alltid saker de 

skulle kunna göra (Mead, 1976:27). En intervjuperson berättade att hon kände maktlöshet som 

ledde till empatitrötthet. Det resulterade senare i utmattningssyndrom som alltså uppkom på 

grund av arbetsbelastningen och brister i arbetsmiljön. Det kan förstås utifrån en större process 

där möjligheterna till återhämtning påverkas av arbetsmiljön (ibid:30f).  

Tidigare forskning har uppmärksammat att för höga ambitioner på sin prestation i arbetet gör det 

svårare att dra gränser för när den yrkesverksamma har gjort nog och för att inse att förändringen 

också är beroende av klienten. Det har visat sig att svårigheter med att dra gränser i sitt arbete 

ökar risken för empatitrötthet (Cicognani et al., 2009; Kranke et al., 2020). Anna berättade att 

hon tar på sig ansvaret när en klients process inte går som tänkt. Hon beskrev vidare att hon 

reflekterar över situationen, både över de omkringliggande faktorerna samt om hon själv kunde 

göra någonting annorlunda för klienten. Eva berättade också att hon lätt hamnar i 

prestationsångest när en klients process inte går som planerat. Stigma hör nära samman med 

känslor av skam och uppkommer när en individ avviker från de sociala normerna som råder av 

att vara hjälpare (Goffman, 2014:9f; Skau & Lagerhammar, 2018:14)). Det kan tänkas att 

intervjupersonerna känner skam för att inte kunna leverera en lösning på individens problematik 

och därför rannsakar sig själv efter eventuella fel de har gjort. Det antas leda till ett ältande hos 

hjälparen som påverkar dennes hälsa negativt och som gör det svårt för dem att släppa tankarna 

på arbetet. 
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Maria beskrev hur empatitröttheten påverkar förmågan att förstå sina egna och andras känslor, 

alltså mentaliseringsförmågan och därmed kvaliteten på arbetet och klientmötet: 

Blir man empatitrött, det påverkar mentaliseringsförmågan och med den, klart det påverkar 
kvaliteten på jobbet. Och klienterna man möter (Maria). 

Detta är som tidigare studier uppmärksammat, en risk för att yrkesverksamma som är 

empatitrötta utför ett mindre engagerat arbete eftersom de inte orkar visa empati i klientmöten. 

Det påverkar säkerheten för klienterna som de möter (Alharbi et al., 2020; Isdal, 2017:18f). 

Socialarbetarna riskerar då att missa viktig information vilket får konsekvenser för samhället i 

stort eftersom klienternas stöd påverkas negativt. Empatitröttheten ökar risken för att de 

yrkesverksamma socialarbetarna blir utmattade och sjukskrivna (Figley, 2002; Isdal, 2017:18f). Ur 

ett välfärdsperspektiv är det även problematiskt att yrkesverksamma inom människobehandlande 

organisationer drabbas av psykisk ohälsa eftersom de samtidigt är samhällets yttersta skyddsnät 

(Försäkringskassan, 2020). 

5.1.4 Empatitrötthetens påverkan på vardagslivet  
Alla intervjupersoner kände till begreppet empatitrötthet och flera beskrev hur de har blivit 

påverkade av arbetets påfrestningar. Anna, Margareta och Karin har tidigare varit utmattade på 

grund av arbetet.  

Linnea, Kristina, Eva och Anna har upplevt att de påverkas av arbetet och därmed gör medvetna 

val i vad de ser på tv och läsa för böcker på fritiden: 

Jag känner att jag orkar inte så mycket så här i min vardag läsa jobbiga tunga böcker [...]   jag 
vill gärna se något lättsamt på TV [...] Jag orkar inte riktigt med de här tunga, de som har 
med mitt jobb att göra [...] Jag orkar inte ta in mer elände i världen än det elände jag får på 

jobbet (Linnea). 

När man sätter sig o kollar nästan på kattvideos på youtube och bara så här ja, gud det finns 
något vackert i världen (Kristina). 

Jag inte kanske alltid orkar lyssna på jobbiga saker på nyheterna eller tunga saker på tv eller 
sådär. För bägaren kanske liksom är full då så då kanske jag tittar mer på skräpsaker fast jag 

egentligen är intresserad av dem andra sakerna (Eva). 

Jag tittar inte på Tunna blå linjen, jag tittar inte på någonting sånt, det enda jag tittar på TV 
det är Masterchef Australia (skratt). Jag har bara glatt i min TV just nu (Anna). 

Intervjupersonerna berättade att de tunga berättelserna i den sociala miljön under arbetsdagen är 

jobbigt nog. Även tidigare forskning har uppmärksammat att yrkesverksamma som arbetar 

klientnära vill få andra intryck än lidande på sin fritid och därför väljer bort vissa genrer (Isdal, 

2017:24). 

Flera intervjupersoner beskrev, likt tidigare forskning poängterat, hur empatitröttheten påverkar 

privatlivet och relationerna till vänner, nära och kära (Figley, 2002; Kranke et al., 2020; Kreitzer et 

al., 2020). Intervjupersonerna berättade om minskad ork till att umgås med andra på fritiden. De 

beskrev vidare att de på grund av sitt arbete inte heller privat orkar bära eller ta in andras tunga 

erfarenheter. De yrkesverksammas undvikande från lidande och sociala intryck har i tidigare 

forskning uppmärksammats som ett symtom av empatitröttheten (Kranke et al., 2020; Phelps et 

al., 2009).  
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Linnea berättade att hon upplevde att vissa inte förstår i vilken utsträckning hon möter lidande i 

sitt arbete:  

De inte förstår faktiskt emellanåt vad det är faktiskt det är vi möter och hur dåligt vissa barn 
faktiskt mår och hur utsatta de är de här barnen. Det finns många som förstår det naturligtvis 
men jag tror att det finns många som inte förstår det som tror att det är någon lite lattjolajban 

ställe vi jobbar på (Linnea). 

Att inte känna förståelse från samhället för arbetets påfrestningar antas bidra till skam för att 

socialarbetaren känner att arbetet är påfrestande (Goffman, 2014:9f). 

5.2 Återhämtning på arbetsplatsen  
Arbetsmiljön är det yttersta och viktigaste skyddet för medarbetarnas hälsa och för att motverka 

de yrkesverksammas empatitrötthet (Försäkringskassan, 2020; Kreitzer et al., 2020). Nedan 

presenteras olika parters ansvar för återhämtning samt arbetsgruppen och arbetsmängdens 

påverkan på möjligheter till återhämtning. Till sist presenteras återhämtningsstrategier som 

används på arbetsplatsen. 

5.2.1 Ansvar för återhämtning 
På en arbetsplats har flera personer ansvar för återhämtningen. Enligt arbetsmiljölagen (1994:579) 

har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för att uppnå en god arbetsmiljö som inkluderar 

återhämtning. Det finns också ett individuellt för återhämtningen ansvar men även kollegor har 

ett sådant (Acker, 2004; Cicognani et al., 2009; Handran, 2015; Maslach & Leiter, 2017). 

Intervjupersonerna berättade hur arbetsgruppen ser efter varandras arbetsbelastning. Vissa 

intervjupersoner beskrev också svårigheter med att säga nej till arbetsuppgifter och att det kan 

leda till en press att ta på sig mer arbetsuppgifter trots att orken egentligen inte finns.  

Det där kan jag känna att jag kämpar med fortfarande. Att jag har svårt att säga nej för jag 
vill känna mig bra även fast jag [...] har jobbat ett x antal år. Så är det fortfarande en 
problematik jag har. Jag vill att folk ska tänka och tycka att jag gör det bra (Karin). 

Flera tidigare studier poängterar vikten av att de professionella ska våga dela med sig av sina 

reaktioner av arbetet för att arbetsgruppen ska kunna stötta dem (Isdal, 2017:201; Phelps et al., 

2009). Carlander och Wedeen (2019:108) diskuterade att de yrkesverksamma kan känna skam för 

sin trötthet vilket är orsaken till att de inte säger ifrån utan i stället tar på sig fler arbetsuppgifter 

vilket leder till en negativ spiral. Det kan antas vara stigmatiserande för den enskilde att be om 

hjälp och visa sig vara svag eftersom det avviker från de förväntade egenskaperna av hjälparen 

(Goffman, 2014; Meeuwisse et al., 2006:229ff). 

I de fall arbetsgruppen har bra koll på varandras arbetsmängd antas att arbetsgruppen fungerar 

som ett skydd för varandra och säkerställer varandras möjligheter till återhämtning (Isdal, 

2017:201; Phelps et al., 2009). 

Det är viktig del i att ta ansvar för varandra att man vågar vara öppen och säga såhär mår jag, 
istället för att liksom hålla det inom sig (Margareta). 

Jag tänker det är viktigt att man tar ansvar för sitt eget så att det inte ska välla över på någon 
annan (Karin). 
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Intervjupersonerna beskrev även deras eget ansvar över att deras arbetsbelastning är hanterbar 

och att de därmed behöver vara ärliga med hur de känner angående arbetsmängden. Att våga be 

om hjälp kan öka känslan av sammanhang eftersom man känner stöd från andra, som kan 

motverka empatitrötthet (Antonovsky, 1991:146). Karin nämnde till skillnad från de andra 

intervjupersonerna att hon tycker det är viktigt att inte låta sina arbetsuppgifter påverka sina 

medarbetare utan att man behöver hålla koll på sitt eget. Det antas höra samman med hennes 

beskrivna svårighet om att hon vill att arbetsgruppen ska tycka hon gör ett bra jobb. Det kan 

bero på ett stigma i att avvika från att vara det som hon anser att vara en duktig socialarbetare 

(Goffman, 2014:9f). 

Intervjupersonerna berättade att inställningen till återhämtningen på arbetsplatsen påverkas av 

vem som är chef. De flesta intervjupersoner beskrev en god relation till sin chef och att chefer 

som är tillåtande gentemot de yrkesverksammas känslor och privata bekymmer uppskattas.  

Jag har fantastiska chefer i de att dem, man vet att deras dörr är öppen när man har liksom 
personliga saker som är svåra så går det alltid att prata om det och det går alltid att lösa [..] 
Det liksom finns det där utrymmet för att man också är människa vid sidan av (Elisabeth). 

Sen har jag också haft turen att haft bra chefer, utom sista chefen [...] det var ju en av 
anledningarna till att jag slutade för jag stod inte ut [...] han var inte så lyhörd och ganska, ja, 
fyrkantig och uppfylld av sig själv (Kristina). 

Utifrån intervjuerna kan tolkas att chefer som inte stöttar eller finns där för sina anställda kan 

vara en bidragande orsak till att personalen enklare drabbas av empatitrötthet. Intervjupersonerna 

beskrev att de upplevde att chefer som hade dålig koll på arbetsgruppens belastningar bidrog till 

en känsla av att vara lämnad med arbetet av någon som borde veta. Det kan antas att de 

intervjupersonerna som kände sig lämnade av chefen hade sämre känsla av hanterbarhet i arbetet 

vilket påverkar möjligheterna till återhämtning negativt (Antonovsky, 1991:13). De frånvarande 

cheferna uppmuntrade inte heller sina medarbetare till återhämtning i lika stor utsträckning enligt 

intervjupersonerna. Tidigare forskning har uppmärksammat att chefers inställning till 

återhämtning har betydelse för möjligheterna till återhämtning som erbjuds på arbetsplatsen 

under arbetstid (Cicognani et al., 2009; Kreitzer et al., 2020). 

5.2.2 Arbetsgruppen  
Arbetsgruppen är viktig för att möjliggöra återhämtning (Acker, 2004; Cetrano et al., 2017; 

Cicognani m.fl., 2009; Handran, 2015; Maslach & Leiter, 2017; Phelps m.fl., 2009). 

Det finns ju någon som snyggt har sagt liksom vi är varandras arbetsmiljö och det är ju så 
(Maria).  

Och jag tror mycket på det här med arbetsgruppens liksom, hur stämningen är och liksom 
känslan är i arbetsgruppen, det påverkar jättejättemycket för återhämtningen (Linnea). 

Båda intervjupersonerna berättade att arbetsgruppen är en viktig del av arbetsmiljön och bidrar 

till deras återhämtning. Individens beteenden och upplevelser är beroende av den sociala grupp 

som individen tillhör. Det förklarar att stämningen på arbetsplatsen, den psykosociala 

arbetsmiljön, spelar stor roll för den yrkesverksammas möjligheter till att klara av arbetets 

påfrestningar och motstå empatitröttheten (Antonovsky, 1991;146; Mead, 1976:27). 
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Alla intervjupersoner nämnde vikten av ett öppet klimat bland kollegorna för att återhämta sig 

från arbetets påfrestningar. Flera intervjupersoner upplevde ett bra kollegialt stöd där de stämmer 

av varandras mående och stöttar varandra vid behov.  

Det är jätte jätteviktigt att ha högt i tak, att kunna ha ett klimat där man känner att man kan 
samtala. Och jag tänker just det här att våga berätta att nu mår jag skit, jag tycker att det här 
är jättejobbigt (Kristina).  

Det här med öppet klimat och sånt men jag tycker att det är jätteviktigt att man känner att 
man kan säga vad man tycker och känner och att man får förståelse (Margareta). 

De flesta intervjupersonerna beskrev en god relation till sina arbetskollegor. Flera 

intervjupersoner nämnde också att humor i arbetsgruppen är viktigt för återhämtningen. Ett 

gemensamt språk med gemensamma uppfattningar om hur arbetsgruppen har hand om varandra 

medför att medarbetarna upplever en begriplighet på arbetsplatsen som ger en högre känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 1991:146). Att dela med sig av sina känslor kan utifrån 

socialpsykologin leda till en större förståelse för behovet av återhämtning från arbetsgruppen 

(Mead, 1976:30). Intervjupersonerna beskrev att de uppskattar att kunna gå in till en kollega och 

prata av sig efter någonting jobbigt har hänt. Det goda kollegiala stödet anses alltså utgöra en 

förutsättning för bättre återhämtning för hela arbetsgruppen vilket även tidigare forskning har 

uppmärksammat (Isdal, 2017:201; Phelps et al., 2009). 

Flera intervjupersoner beskrev att arbetsgruppen är beroende av att träffas. Det kollegiala stödet 

och relationen till arbetsgruppen har försämrats på grund av pandemin eftersom de inte har 

träffat hela gruppen på lång tid. Anna sa redan tidigt i intervjun att svaren hade varit helt 

annorlunda om studien utfördes innan pandemin, då arbetssituationen har förändrats. 

Intervjupersonerna beskrev att de på grund av restriktionerna istället får prata om jobbiga saker i 

arbetet med sina kollegor på alternativa sätt som via telefon, vilket de beskrev inte tillför samma 

känsla av stöd. Utifrån teorin KASAM kan det utmynna i en minskad känsla av sammanhang. 

Detta kan antas påverka de yrkesverksammas möjligheter till kollegialt stöd negativt och därmed 

försvåra återhämtningen (Antonovsky, 1991:146). 

Marias upplevelse av kollegor skiljer sig från de andra intervjupersonerna. Hon beskrev att hon 

under sin arbetserfarenhet upplevt väldigt stor prestige bland kollegor som har påverkat 

arbetsgruppens klimat. Hon berättade att kraven på prestation har skapat en stress hos 

arbetsgruppen som lett till hög prestige bland kollegor. Tidigare forskning har uppmärksammat 

hur New Public Management riskerar att leda till en avund där yrkesverksamma strävar efter att 

prestera det bästa resultatet, exempelvis genom att avklara flest ärenden (Carlander & Wedeen, 

2019:121ff). Detta är problematiskt eftersom det kan försvåra det sociala samspelet i 

arbetsgruppen. Maria berättade att utifrån prestigen var det inte alla som: 

vill göra sig sårbara inför kollegor på en arbetsplats eller i en arbetsmiljö, där den den som 
ska ta emot den där sårbarheten är som en konkurrent liksom (Maria). 

 Detta skulle kunna leda till minskad känsla av sammanhang som är en risk för ökad 

empatitrötthet (Acker, 2004; Antonovsky, 1991:146; Cicognani et al., 2009; Handran, 2015; 

Maslach & Leiter, 2017). Maria beskrev att denna prestige i längden skapat ångest hos henne. I en 

sådan arbetsgrupp antas det vara stigmatiserande att be om hjälp och därmed visa sig vara svag 

eftersom det avviker från gruppens normer av att vara en motståndskraftig hjälpare (Goffman, 
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2014:141; Meeuwisse et al., 2006). Effektiviseringen kan påverka de anställdas chans till 

återhämtning negativt eftersom det inte syns på resultatlistor och kan därmed antas 

bortprioriteras. Återhämtning är en viktig del i att förhindra yrkesverksammas upplevda 

empatitrötthet. Därför skulle denna resultatstyrda utveckling kunna vara en negativ faktor för den 

psykiska hälsan hos socialarbetare som arbetar klientnära (Isdal, 2017:215). 

5.2.3 Arbetsmängd 
Att kunna påverka sin arbetsmängd och arbetssituation är en viktig faktor för möjligheter till 

återhämtning för att minska empatitrötthet (Forte, 2015; Maslach & Leiter, 2017; SBU, 2014). De 

flesta intervjupersoner sade att de var nöjda med sin nuvarande arbetsmängd och att de kunde 

kontrollera sin arbetssituation.   

Jag har väldigt stor frihet i att lägga upp hur mycket jag ska göra [....] Vi har ju ingen 
skyldighet att lösa saker men det är ju klart att man vill göra det då liksom, så att ibland kan 
det ju bli att man har mycket en dag men då kan jag ju se till att det inte blir lika mycket nästa 
dag (Margareta). 

Vi kan ju i princip göra vad vi vill, vilket ger en otrolig frihet [...] men är ju absolut inte så att 

vi inte jobbar, alltså vi sitter ju hela tiden med övertid, nästan varenda en av oss (Kristina).  

Att det inte är så hög arbetsbelastning är jätteviktigt och det är därför jag tror att så många 

som stannar kvar på utförarsidan för att det är inte samma tryck som hos myndighet (Eva). 

Flera intervjupersoner antydde att en fördel med arbetet på utförarverksamheter jämfört med 

myndighet är att det är större frihet och att det ger andra möjligheter till att anpassa 

arbetsmängden. Maria sade att trots möjlighet att styra sin kalender finns det en tydlig struktur 

över hur mycket av en tjänst ett ärende tar. Utifrån det finns vissa förväntningar eller krav på hur 

många ärenden en yrkesverksam borde ha.  Genom teorin känsla av sammanhang (KASAM) 

konstateras att meningsfullhet i arbetslivet skapas av att den yrkesverksamma ges möjligheter att 

välja arbetsuppgifter, styra sin arbetsordning och påverka sin arbetstakt vilket bidrar till 

motivation för arbetet. Det kan förenkla för den yrkesverksamma att prioritera tid för 

återhämtning under arbetsdagen (Antonovsky, 1991:141). 

De senaste decenniernas besparingar och den resultatinriktade målsättningen inom den offentliga 

sektorn har påverkat intervjupersonerna på olika sätt (Hood, 1991). Intervjupersonerna berättade 

att det dragits in på resurser som utvärderingsdagar, handledning och omorganiseringar som gjort 

att vissa behövt byta arbetsplats. Vissa intervjupersoner beskrev även hur effektiviseringen inom 

den offentliga sektorn bidrar till stress i det dagliga arbetet:  

Vi har ju hela tiden det här men tryck uppifrån, att vi får inte ha, vi måste vara effektiva. Just 
nu håller de på och räknar tid per kund och sådär och det blir ju alltid en stress [...] och det är 
ju klart att det ger ju effekt också, för det är färre vi hinner möta, så är det [...] då blir det som 
att det blir en fabrik [...] utan jag får bara en viss tid på mig, så hinner vi inte klart ja då är det, 
men det är bara en pinne ungefär (Linnea). 

Stressen kan antas påverka de yrkesverksammas möjligheter till återhämtning negativt eftersom 

arbetsuppgifterna som syns på resultatlistor prioriteras framför egen återhämtning. 

Återhämtningen anpassas alltså utifrån effektiviseringen som struktur. Vidare påverkar den det 

sociala sammanhanget hur de yrkesverksamma ska prioritera återhämtningen (Mead, 1976:27). 



Lina Hagström & Tilda Österlund 

31 (55) 

Flera intervjupersoner hade tidigare erfarenhet av arbete på myndighet och de beskrev brist på 

kontroll, hög arbetsbelastning, låg uppskattning för sitt arbete och en negativ erfarenhet av 

återhämtningen där. Tidigare forskning har uppmärksammat att höga krav på arbetet i samband 

med låg kontroll över arbetssituationen resulterar i sämre möjligheter till återhämtning som 

påverkar empatitröttheten negativt (Forte, 2015). 

5.2.4 Återhämtningsstrategier 
Intervjupersonerna beskrev olika återhämtningsstrategier som erbjöds på arbetsplatserna. 

Intervjupersonerna nämnde bland annat handledning, utvärderingsdagar, jobbfria raster och tid 

för reflektion under arbetsdagen.  

Handledning skulle jag nog nästan inte, aa, kanske kunna kalla för lite återhämtning faktiskt 

(Maria). 

Maria beskrev dock att handledningen endast hjälpte henne att hantera problem som uppstått 

under arbetsdagen och inte gav henne en känslomässig återhämtning. Tidigare forskning har även 

uppmärksammat att återhämtning på arbetsplatsen främst sker i form av praktisk hjälp och att de 

yrkesverksamma därför ofta behöver strategier på fritiden för den känslomässiga återhämtningen 

(Mette et al., 2020). 

Vissa arbetsplatser använder sig även av lägerbål vilket innebär att de yrkesverksamma får en 

chans att ventilera sina känslor och upplevelser i samband med arbetet. En arbetsplats har 

återkommande dagar de bokar av för personalvårdstid och träffas tillsammans hela arbetsgruppen 

för att exempelvis äta popcorn och kolla på feelgood-film. Flera intervjupersoner beskrev 

varierande arbetsuppgifter som återhämtning.  

Att blanda, det är jätteviktigt! Att få blanda och inte bara möta klienter (Eva). 

Det kan antas att varierande arbetsuppgifter tillåter socialarbetarna att fokusera på något annat än 

klientmöten under arbetsdagen och blir därmed en slags återhämtning. Det bidrar till en variation 

i den sociala miljön som kan motverka empatitröttheten (Nilsson, 2015:10). 

Flera intervjupersoner beskrev att de kände sig utelämnade i klientarbete med anledning av 

pandemin. På grund av de restriktioner som tillkommit berättade flera intervjupersoner hur flera 

viktiga återhämtningsmetoder har förändrats eller tagits bort helt. För vissa sker handledningen 

digitalt och då tillåts inte socialarbetarna ventilera ärenden eftersom det inte finns tillräckliga 

garantier för att sekretessen bevaras. Anna sade att hon tyckte handledningen ändå fyller ett syfte 

trots att den sker digitalt. Eva och Linnea har inte någon handledning alls och beskrev därmed ett 

större eget ansvar för sin återhämtning. Kristina beskrev att hon upplevde att pandemin gör 

arbetet tyngre och det kan därmed antas att mer återhämtning behövs från arbetets påfrestningar. 

Utifrån socialpsykologin som intresserar sig för förhållandet mellan individen och dess beroende 

av sin sociala grupp kan det antas vara svårt för socialarbetarna att återhämta sig under pandemin. 

Särskilt om det minskade stödet från arbetsmiljön inte ersätts på annat sätt (Mead, 1976:27). 

Margareta och Maria berättade att återhämtning inte är en självklarhet på alla arbetsplatser. När 

det finns möjligheter för återhämtning sticker det ofta i ögonen hos många, där det inte finns.  
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Alltså jag har svårt att ens tänka mig på ordet återhämtning när jag tänker på min förra 
arbetsplats liksom. För att det var ingen återhämtning för mig för att det bröt ner mig istället 

(Margareta). 

Det går liksom inte alltid att prata så mycket om för att där det finns blir man rädd för att det 

ska försvinna (skratt). Så det är ganska rädslostyrt (Maria). 

Vissa intervjupersoner som har goda möjligheter till återhämtning under arbetstid beskrev 

skuldkänslor utifrån att de vet om att alla yrkesverksamma socialarbetare inte har samma 

möjligheter. Utifrån detta kan man tolka det som att återhämtning på arbetet inte verkar vara en 

självklarhet för alla.  

Tidigare forskning har uppmärksammat att yrkesverksamma som arbetar klientnära borde ges 

ökade möjligheter att använda mer arbetstid åt återhämtning för att klara av det tunga 

klientarbetet även på lång sikt (Handran, 2015). Intervjupersonerna beskrev sin upplevelse av 

återhämtning på arbetsplatsen:  

Det kan vara extremt intensivt, extremt krävande, men då är det liksom en topp, sen 
kommer återhämtningen [...] och det är också väldigt accepterat på den här arbetsplatsen att 
man taggar ner lite (Karin).  

Vi har alltid tid för fika, alltså även så när det är mycket, men man kan ju välja bort det när 
det är mycket. Och vi har alltid tid för lunch, och ja det kan låta såhär, ja det är väl klart men 
vissa arbetsplatser har inte så när det är för mycket, så det tycker jag att vi tar oss tid och tar 

pauser mycket (Eva). 

Karin och Eva nämnde att arbetsplatsen har ett tillåtande klimat för återhämtning där det är okej 

att slappna av och fika. Ett tillåtande klimat bidrar enligt teorin KASAM till en känsla av 

sammanhang som är viktig för att motverka empatitrötthet (Acker, 2004; Antonovsky, 1991:141f; 

Cicognani et al., 2009; Handran, 2015; Maslach & Leiter, 2017). Arbetstidslagen (1982:673) ska 

förebygga ohälsa inom arbetet och bidra till att uppnå en god arbetsmiljö i Sverige. Fastän lagen 

reglerar rätt till raster under arbetsdagen, beskrev flera intervjupersoner att det kan vara svårt att 

få till jobbfria raster i praktiken.  

 
Vi ska ha en halvtimmes lunch egentligen och det blir lätt att, för det här är vårt personalrum 
[...] när det har varit covid så har vi fått undvika trängsel och då öppnar vi upp hit [....] och 
det är svårt att stänga in sig någonstans och få matro och återhämtning på det viset. [...] 
eftersom det kan vara svårt att känna den här matron och friden som man kanske ska göra 
när man har lunch (Margareta).  

Ibland har vi tendenser ibland att på fikat hamna i att vi pratar ärenden för då kan det vara 
att man är full i någonting sådär som man behöver prata om och det kan man behöva få göra 
då (Linnea). 

Att en arbetsgrupp sällan tar jobbfria raster kan leda till att det är svårt att få den återhämtning 

eller avkoppling som borde erhållas under arbetsdagen. Tidigare forskning har påpekat vikten av 

pauser under arbetsdagen för att de yrkesverksamma inte ska drabbas lika hårt av 

empatitröttheten (Handran, 2015). Socialpsykologin poängterar att individens beteenden är 

beroende av den sociala grupp individen tillhör (Mead, 1976:27). Det kan därmed antas att om en 

arbetsgrupp en gång börjat avstå från rasterna eller tillåter jobbprat så är det svårt för en enskild 
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individ att bryta den trenden. Därmed kan det antas vara svårt för yrkesverksamma socialarbetare 

i en arbetsmiljö som inte håller hårt på jobbfria raster att få till återhämtning under arbetsdagen.  

5.3 Återhämtning utanför arbetstid  
Trots tankesättet om att när du är ledig så är du ledig och att återhämtningen inte ska ta upp 

fritiden så beskrev få intervjupersoner tillräckliga möjligheter till återhämtning under arbetstid.  

För ofta kanske man har strategier för hot och våld, risken för det eller brandsäkerhet eller 
sådana saker men det måste också finnas en plan för hur får man återhämtning (Eva). 

Eva berättade att det ofta saknas tydliga rutiner för de yrkesverksammas återhämtning på 

arbetsplatsen. Lika som att hot och våld kan påverka de yrkesverksammas hälsa kan även de 

tunga berättelserna man hör i arbetet påverka hälsan. Därför anses också strategier för 

återhämtning behövas, för att värna om socialarbetares hälsa (Isdal, 2017:26). 

Eftersom de yrkesverksamma inte alltid beskrivit arbetsplatsens arbete med återhämtning vara 

tillräcklig, har de hittat egna återhämtningsstrategier för att minska upplevd empatitrötthet. 

Tidigare forskning framhåller att återhämtning på fritiden behövs för den känslomässiga 

återhämtningen (Mette et al., 2020). Nedan kommer exempel på vilka metoder som 

intervjupersonerna har för att lämna arbetet på arbetet, hur de gör när de fått tankar om arbetet 

utanför arbetstid samt vilka återhämtningsstrategier de använder sig av utanför arbetstid. 

5.3.1 Dekompression som återhämtningsstrategi  
För att släppa arbetet helt och hållet används strategier för dekompression, alltså strategier för att 

lämna arbetet efter arbetsdagens slut (Isdal, 2017:28). Intervjupersonerna hade olika strategier för 

dekompression. Elisabeth, Anna och Linnea nämnde att de redan i slutet av arbetsdagen brukar 

förbereda sig genom att exempelvis städa skrivbordet eller stänga av datorn. Anna, Kristina och 

Linnea upplevde dock dekompressionen som svårare under pandemin då man arbetar mycket 

hemifrån. Anna beskrev att det är svårare att skilja på arbetsplats och ens egna hem i slutet av 

arbetsdagen:  

Ibland kan jag märka att jag inte hinner ställa bort datorn från köksbordet, så är datorn 
framme när (barn) kommer hem och då blir det påverkbart (Anna). 

Innan pandemin när Anna arbetade på kontoret, upplevde hon att det var enklare att skilja på 

arbetsplats och hem. Genom att studera helheten av Annas arbetsmiljö och möjligheter till  

återhämtning ur ett socialpsykologiskt perspektiv skapas en större förståelse för hennes eventuella 

upplevda empatitrötthet. Exempelvis genom att hon beskrev att hon har svårt att släppa arbetet 

och återhämta sig privat mellan varje arbetspass som är en faktor som försämrar återhämtningen 

från arbetet (Nilsson, 2015:10).  

Enligt Karin är den bästa dekompressionen att åka buss. Hon beskrev att det är den enda tiden 

för henne att vara själv och att hon då får tid för att reflektera över arbetsdagen. Maria, Elisabeth, 

Margareta och Eva sade att de efter en arbetsdag värderar att få motionera och få endorfiner. 

Elisabeth och Eva beskrev andra strategier som de också använder sig av:  
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När det är bra väder så cyklar jag och då brukar jag liksom kunna ha som såhär när jag väl 
kliver av cykeln, då, då om jag behöver tänka på jobbet, då okej under pendlingen, men sen 

efter det då vill jag försöka släppa det (Elisabeth). 

Ibland om jag har haft ett barn som jag är orolig för, eller det har varit jobbigt, då kanske jag 
sätter mig och tar massa tejping gubbar [...] Som en liten ritual så att ja men jag vet att det 
finns andra runt omkring dig som ser dig och som du kan vända dig till så det är liksom inte, 
det hänger inte på mig (Eva). 

Genom att tillåta sig själv reflektera över arbetet en stund efter arbetstid sa intervjupersonerna att 

de upplevde det som enklare att sedan släppa tankar om arbetet när de kommit hem. Att 

Elisabeth hade en acceptans i att det ibland kan behövas en längre tid för att reflektera över 

arbetet kan bero på hennes längre yrkeserfarenhet, som i tidigare forskning har visat sig bidra till 

förbättrad återhämtning (de las Olas Palma-García & Hombrados-Mendieta, 2014). Det kan även 

bero på att hon har kunskap om att reflektion är viktigt för att motverka empatitrötthet (Ben-

Porat & Itzhaky, 2011; Cocker & Joss, 2016; Maslach & Leiter, 2017; Phelps et al., 2009). 

5.3.2 Tankar om arbetet utanför arbetstid 
Trots återhämtning på arbetsplatsen och metoder för dekompression beskrev flera 

intervjupersoner att tankar om arbetet ändå uppkommer på deras fritid. Intervjupersonerna 

beskrev att de periodvis upplevde det svårt att släppa arbetet och klienternas berättelser. Eva sade 

att det svårt att släppa arbetet under fritiden och beskrev sig själv som:  

ganska dålig på det, jag är fortfarande ganska mycket upp i jobbet. Och ibland så tänker jag 
inte alls på jobbet, men jag är nog ganska, jag är inte så bra på att släppa det helt, det är 

liksom där och surrar (Eva). 

Att hon inte kan släppa arbetet beskrev hon ibland kan kännas oroande. Svårigheten med att 

släppa arbetet när hon kommit hem kan antas bero på att hon är relativt nyexaminerad och hon 

beskrev sig ännu inte vara helt trygg i sin roll som socialarbetare (de las Olas Palma-García & 

Hombrados-Mendieta, 2014). 

Efter ett rörigt slut på arbetsdagen beskrev Elisabeth att det är vanligt att hon tar med tankar om 

arbetet hem. Kristina berättade att hon har svårt att släppa arbetet på fritiden och det kan hända 

att hon vaknar mitt i natten och kommer på något hon borde göra nästa dag:  

Eller att jag vaknar mitt i natten o bara ja just jag jag skulle skriva det där intyget eller och jag 
får inte glömma att återkoppla [...] eller ja socialtjänsten måste jag ringa (Kristina) 

 Däremot nämnde hon att det känns lättare för henne att släppa arbetet när hon vet att det finns 

flera verksamheter som jobbar mot samma målgrupp. Utifrån teorin känsla av sammanhang 

(KASAM) kan hennes känsla av lugn bero på att hon är en del av en större gemenskap som 

tillsammans möter den klientgrupp som hon möter (Antonovsky, 1991:142).  

Flera intervjupersoner berättade om familjen som ett stöd för att koppla bort arbetet på fritiden. 

Både Karin och Eva nämnde att det har sina för- och nackdelar för återhämtningen:  

Samtidigt så är det ju så också att man aldrig riktigt får möjligheten för att slappna av. För du 
är ju alltid tillgänglig till någon annan. På jobbet är det ju till kollegor och klienter och så 

kommer du hem och så har du barn och make (Karin). 
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Jag tänker också för jag bor ju också själv, hade jag haft en familj till exempel så hade jag 
säkert tänkt nej men nu måste jag tänka på mina barn. Men eftersom jag nu är mera själv så 

har man också tid med att låta tankarna snurra lite mer (Eva). 

Bådas upplevelser kan alltså antas vara försvårande omständigheter för deras återhämtning. 

Genom att se deras hemmiljöer ur ett socialpsykologiskt perspektiv skapas en förståelse för den 

yrkesverksammas möjligheter till återhämtning som även påverkas av den yrkesverksammas 

sociala sammanhang. Det förklarar komplexiteten i vad som påverkar den yrkesverksammas 

känsla av meningsfull återhämtning och att den varierar mellan olika personer (Mead, 1976:30f). 

Viktigt att poängtera är att tankar om arbetet inte är osunt för den yrkesverksamma, snarare 

naturligt. Det är när tankarna om arbetet tar över för mycket av fritiden och upplevs som 

okontrollerbart de blir osunda. Tankarna kan då antas hindra återhämtningen och därmed 

förvärra empatitröttheten (Isdal, 2017:18).  

5.3.2 Återhämtningsstrategier 
Intervjupersonerna nämnde att tankar om arbetet kan dyka upp under deras fritid eftersom de 

inte hinner återhämta sig tillräckligt under arbetsdagen. Det har därför varit nödvändigt för dem 

att använda återhämtningsstrategier även utanför arbetstid. 

Tyvärr tror jag nog mer att det som nog är tydligast för mig är vad jag har lärt mig när jag 

varit utbränd [...] man lär ju känna sig själv och sina behov väldigt fint (Margareta). 

Det behövde alltså gå så långt att Margaretas psykiska hälsa drabbades innan hon hittade 

användbara återhämtningsstrategier för arbetet. Detta trots att studier pekat på att arbetsmiljön är 

det viktigaste skyddet för medarbetarnas hälsa och arbetsförmåga (Försäkringskassan, 2020). Hon 

är inte ensam med denna upplevelse, utan flera andra intervjupersoner beskriver samma 

upplevelse. Det visade sig även i intervjuerna att det är svårt för de yrkesverksamma att skilja 

mellan arbete och fritid eftersom de använder sig själva mycket i arbetet. Tidigare forskning har 

poängterat att det är negativt för yrkesverksammas empatitrötthet att gå in för mycket 

känslomässigt i arbetet. I längden kan det antas försvåra återhämtningen (Figley, 2002; Travis et 

al., 2016). Karin har likt Margareta tidigare varit utmattad. Karin beskrev att när hon börjar känna 

av sin upplevda empatitrötthet handlar det för henne:  

om att ligga och titta in i väggen ett par dagar, ingen stimuli (Karin). 

 Det är den återhämtningsstrategi hon beskrev fungerar bäst för henne. När vi frågade om hon 

gör något förebyggande innan det går så långt svarade hon att hon har svårt att se vad som 

behövs ändras i hennes levnadssätt. Därför arbetar hon inget förebyggande för att motverka 

empatitröttheten. Att det behövde gå så långt för Karin och Margareta skulle kunna bero på de 

normer som finns om socialarbetare och att de antog sig själva vara motståndskraftiga mot att 

drabbas av psykisk ohälsa. Därför kan det antas att de inte såg tidiga tecken på att de hade 

drabbats av empatitrötthet (Carlander & Wedeen, 2019:89). Det kan också bero på ett medvetet 

eller omedvetet undvikande från symtomen för att undvika känslor av skam och eventuell 

stigmatisering som kan uppstå (Goffman 2014:9f).  

Intervjupersonerna beskrev olika återhämtningsstrategier på fritiden trots att det är en tid som är 

oavlönad och därmed kan antas inte borde användas till arbetsrelaterad stress (Mette et al., 2020). 

Exempel på återhämtningsstrategier intervjupersonerna beskrev att de använder sig av utanför 
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arbetstid är att engagera sig ideellt, lyssna på musik, gå på promenad, vara i stallet, yoga, laga mat, 

träna, prata i telefon med vänner och familj, umgås med djur eller gå ut i skogen. Dessa strategier 

beskrevs som de mest gynnsamma för återhämtningen. Flera intervjupersoner beskrev någon 

fysisk aktivitet som den bästa återhämtningen efter arbetet. Detta stämmer överens med tidigare 

forskning som poängterat behovet av en fritidsaktivitet för den känslomässiga återhämtningen 

(ibid). Kristina berättade att hon återhämtar sig från arbetet genom att spela telefonspel och sade 

i samma mening att det kan kännas lite omoget. Det kan tolkas som ett försvar och skam mot 

hennes återhämtningsstrategi (Goffman 2014:9f).  

Elisabeth beskrev hur kollegornas gemensamma återhämtning utanför arbetstid har påverkats 

utifrån den rådande pandemin. Tidigare kunde arbetsgruppen ses efter arbetstid och Elisabeth 

upplevde det som en återhämtningstid som även stärkte arbetsgruppen. Det kan leda till ett 

öppnare och tryggare klimat. Ett uteslutande av dessa aktiviteter antas vara negativt för 

arbetsgruppens återhämtning och minska känslan av sammanhang på arbetsplatsen. På lång sikt 

ökar det risken för empatitrötthet (Acker, 2004; Antonovsky, 1991:146; Cicognani et al., 2009; 

Handran, 2015; Maslach & Leiter, 2017; Phelps et al., 2009). Pandemin har även påverkat 

återhämtningen genom att det inte finns samma möjligheter till att göra sociala aktiviteter som 

tidigare. Anna menade att det är svårt utifrån pandemin att prata om något som bryter av arbetet 

vilket hon saknade och menade att är ett viktigt inslag i hennes återhämtning. Den sociala miljön 

har alltså påverkats på grund av pandemin. När viktiga sammanhang för de yrkesverksamma 

försvinner kan det även leda till ökad empatitrötthet (Mead, 1976:30) 

Margareta arbetar idag heltid och har utifrån sin tidigare erfarenhet av utmattning valt att ta ut en 

semesterdag i veckan för att få tid till återhämtning. Hon berättade att hon ibland arbetar trots att 

verksamheten egentligen har stängt för att hon känner att arbetet är meningsfullt och givande. 

Hon sade vidare att hon känner sig så driven och engagerad när hon är på arbetsplatsen att det 

inte är ett problem för henne att hon arbetar så mycket. 

Jag känner mig väldigt långt ifrån empatitrött av det här jobbet för att jag älskar att vara här 
och det [...] alltså sådär att jag har sagt ja till allt [...] Men, ja men det, det känns på något sätt 
som olika konton för att jag känner mig aldrig, det ska så mycket till för att jag ska känna mig 
påverkad här men hemma kan det ju istället vara att jag kan känna att liksom jag är hemma 
men jag är inte här, alltså se mig inte (Margareta). 

Det Margareta beskrev stämmer inte överens med tidigare forskning om vad som skulle vara bäst 

för att undvika empatitrötthet. Margareta beskrev det som att hon har två olika empatibägare, en 

för arbetet och en för fritid. Medan tidigare forskning poängterar att den yrkesverksamma bara 

har en empatibägare som behöver räcka till både arbete och fritid (Carlander & Wedeen, 

2019:17). För höga ambitioner på sin prestation är snarare en riskfaktor att drabbas av 

empatitrötthet. Man kan alltså drabbas av empatitrötthet även fast man älskar sitt arbete 

(Cicognani et al., 2009; Kranke et al., 2020). Det är intressant varför hon inte ber om att gå ner i 

tid utan istället använder semesterdagar och tar tjänstledigt för att hinna återhämta sig. Det kan 

antas vara stigmatiserande att inte klara av att arbeta heltid (Goffman, 2014:141). Detta eftersom 

det avviker från normen i tidigare forskning som har diskuterat att en socialarbetare uppfattar sig 

själv som stark och motståndskraftig för sin egen utsatthet eftersom den som ska klara av att 

hjälpa andra (Carlander & Wedeen, 2019:89; Isdal, 2017:16). 
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5.4 Kunskap om empatitrötthet 
Kunskap om empatitrötthet och hur man kan återhämta sig från arbetet har enligt den tidigare 

forskningen visat sig motverka empatitrötthet. Ju tidigare kunskapen fås om hur den psykiska 

hälsan kan drabbas av klientnära arbete desto större möjligheter finns att förbereda sig (Isdal, 

2017:150; Phelps et al., 2009). Nedan presenteras intervjupersonernas upplevelser av hur 

utbildning förberett dem på hur det sociala arbetet kan påverka samt hur erfarenhet underlättat 

återhämtningen. 

5.4.1 Utbildning om det sociala arbetets påfrestningar  
Förberedelser under utbildningen har i tidigare forskning uppmärksammats som en viktig faktor 

för att studenter till klientnära arbeten förbereds på arbetets påverkan. Att de redan då får 

användbara strategier de kan använda sig av i det senare yrkeslivet (Ben-Porat & Itzhaky, 2011; 

Cocker & Joss, 2016; Maslach & Leiter, 2017; Phelps et al., 2009). Margareta beskrev sig tro 

minnas att det fanns inslag av temat empatitrötthet i universitetsutbildningen. Maria, Linnea, 

Karin och Elisabeth beskrev att de inte mindes hur de förbereddes under sin 

universitetsutbildning för arbetslivets påverkan på hälsan. De beskrev att de har fått kunskap om 

återhämtning genom påbyggnadsutbildningar senare i yrkeslivet och påpekade att det enbart var 

under praktiska moment på utbildningen som de kom i kontakt med arbetets påverkan. Elisabeth 

och Karin sade att: 

Det kan ibland vara svårt att föreställa sig hur det faktiskt kan ta sig i uttryck när man för 
första gången lyssnar på en berättelse om ett barn som har blivit utsatt för fruktansvärda 
saker, att liksom, man är väl inte riktigt beredd och det är något som jag tänker kommer med 

tid och vana (Elisabeth). 

Sen vet jag inte heller om man kan vara så speciellt förberedd heller. Det är svårt att komma 
ut. Det beror ju också på vad man möter och vart i det sociala arbetet du hamnar (Karin). 

Anna menade däremot att socionomutbildningen fokuserar på fel saker, eller missar en viktig del 

av arbetet som man borde få kunskap om redan under utbildningen. Anna berättade att hon fick 

kunskap om lagstiftningen, statistik och det praktiska arbetet, exempelvis hur en utredning går till. 

Hon saknade kunskap om hur hon ska använda sig själv som verktyg och hur hon ska ta hand 

om det verktyget för att det ska funka.  

Jag tänker att utbildningen då iallafall och fortfarande vet jag inte men att vi pratar så otroligt 
mycket om att man som socionom, alltså man är sitt eget verktyg, men liksom man ska 
använda sig själv och sådär. Men förbereds inte på vad det faktiskt innebär att bara använda 
sig själv i sitt yrke och att kunna ta hand om sig själv eller att det faktiskt är okej att säga nej 
till vissa saker (Anna). 

Eva beskrev liknande Anna att hon efter utbildningen saknade kunskap om hur yrkesverksamma 

kan värna om sin hälsa. Hon sade att det är både på gott och ont att arbetets påfrestningar inte 

tas upp under utbildningen då det kan verka skrämmande att man påverkas av arbetet. Hon sade 

ändå att det är viktigt att vara medveten om de återhämtningsstrategier som finns så man är 

förberedd för arbetets påfrestningar. Kunskap om återhämtningsstrategier under utbildningen 

kan bidra till att de yrkesverksamma enklare vet vad de kan göra för att motverka risken att 

drabbas av arbetet. Klimatet på arbetsplatserna kan också tänkas bli mer tillåtande för 

återhämtning om alla socialarbetare har samma kunskap om arbetets påfrestningar. Den sociala 
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strukturen kan utifrån teorin KASAM leda till en större känsla av sammanhang och minskad 

stigma i gruppen om man drabbats av empatitrötthet (Antonovsky, 1991:141f; Goffman, 

2014:12). Det kan tänkas minska de yrkesverksammas behov av återhämtning utanför arbetstid 

samtidigt som riskerna för sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad psykisk ohälsa minskar 

(Acker, 2004; Figley, 2002; Isdal, 2017:3). 

5.4.2 Erfarenhet underlättar återhämtningen  
Intervjupersonerna menade att det kan vara svårt att förstå hur de kan påverkas av det klientnära 

arbetet under den teoretiska utbildningen, det är först i praktiken de har insett det. Flera 

intervjupersoner nämnde att det genom ökad erfarenhet har blivit enklare för dem att hantera 

klienternas tunga berättelser. Erfarenheten har även hjälpt dem med strategier för att kunna 

släppa klienternas berättelser när man går hem från jobbet. Det finns ingen återhämtningsstrategi 

som passar alla utan man måste själv genom erfarenhet finna den som passar bäst. 

Intervjupersonernas beskrivning av erfarenhetens underlättande stämmer väl överens med 

tidigare forskning som menar att den yrkesverksamma över tid kan hitta egna strategier och 

känna sig tryggare i sin yrkesroll (de las Olas Palma-García & Hombrados-Mendieta, 2014; 

Hansen et al., 2018). Erfarenhet visade sig utifrån intervjupersonernas beskrivningar, däremot 

inte vara en garanti för att alltid vara förberedd på att möta klienternas berättelser utan att 

påverkas. Alla klienters unika livserfarenheter gör att den yrkesverksamma aldrig kan vara helt 

förberedd. Utifrån socialpsykologin kan det förstås att den yrkesverksamma anpassar sig efter den 

sociala miljö som den befinner sig i. Den anpassar sig efter normer och erfarenheten den fått av 

hur man bör vara. Dock är det sociala sammanhanget rörligt och därmed kan den 

yrkesverksamma aldrig vara helt förberedd på vad som komma skall och hur det kommer påverka 

dennes psykiska hälsa (Mead, 1976:30).  

Kristina beskrev att det överhängande dåliga samvetet följer av det sociala arbetets utformning 

och praktik. Det är någonting man behöver lära sig att hantera eftersom det alltid finns någonting 

den yrkesprofessionella kan göra.  

För jag märker att när folk kommer in nya, då är folk ganska stressade såhär, men det ringer 
ju jag måste svara det här eller nu måste vi göra det här eller, fast nej, vi måste inte det 
(Kristina). 

Hon berättade också att nya på arbetsplatsen oftare är stressade och känner att de måste göra 

saker, med tiden och ökad arbetserfarenhet menar hon att man lär sig dra gränser för när 

arbetsdagen måste få ta slut. Inställningen till att man vill göra allt och hjälpa alla kan för vissa 

försvinna med tiden då man får ett förtroende för att det finns andra yrkesverksamma som också 

arbetar med samma mål. Den nyanställda kan med tiden få en större förståelse för helheten och 

sammanhanget som den befinner sig i. Därmed skulle denne även kunna prioritera sin egen hälsa 

mer eftersom vetskapen om att denne själv är verktyget i arbetet (Antonovsky, 1991:25; 

Cicognani et al., 2009; Kranke et al., 2020; Mead, 1976:30). 
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6. DISKUSSION 

Diskussionen består av summering av resultatet utifrån studiens valda syfte och frågeställningar, 

diskussion om studiens resultat i förhållande till tidigare forskning, teoridiskussion, 

metoddiskussion samt avslutningsvis uppsatsens slutsatser.  

6.1 Summering av resultat 
Nedan summeras resultatet utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Frågeställningarna som 

besvaras är; Hur upplever socialarbetaren att dennes psykiska hälsa har påverkats negativt av det klientnära 

arbetet? Vilka återhämtningsstrategier beskriver socialarbetaren har gett möjlighet för att motverka 

empatitrötthet? Hur upplever socialarbetaren att utbildning har förberett denne på hur arbetet kan påverka dennes 

psykiska hälsa? 

6.1.1 Psykiska hälsans påverkan av klientnära arbete 
Intervjupersonerna beskrev en komplexitet i att visa empati för andra utan att själv bli för 

involverad i klientens situation vilket riskerar att leda till empatitrötthet. Tidigare erfarenheter och 

privata livsomständigheter beskrevs påverka deras motståndskraft mot arbetes påfrestningar. 

Flera intervjupersoner nämnde att deras psykiska hälsa har påverkats negativt av arbetets 

påfrestningar och vissa intervjupersoner har även varit utmattade på grund av arbetet.  

Intervjupersonerna beskrev sig uppleva empatitrötthet i arbetet som en förlust av förmågan att 

känna känslor och att de inte orkade ta in flera tunga berättelser. Yrkesverksamma som är 

empatitrötta riskerar att utföra ett mindre engagerat arbete vilket även kan påverka klienternas 

stöd negativt eftersom de yrkesverksamma inte orkar visa empati i möten. De beskrev en paradox 

i vem som har makten att påverka klienternas process. Känslan av att inte kunna påverka 

klienternas behandling fullt ut bidrar enligt dem till frustration, ledsamhet och ilska. Finns det 

lidande i samhället så beskrev intervjupersonerna att det finns arbete de kunde göra för att 

minska klienters utsatthet. De berättade även att det ibland kan vara svårt att dra gränser för när 

man som yrkesverksam har gjort nog och för att inse att förändringen också är beroende av 

klienten. Empatitröttheten påverkade intervjupersonernas privatliv och minskade deras ork att 

umgås med nära och kära på fritiden. De beskrev att de undviker lidande på sin fritid eftersom de 

får tillräckligt mycket utsatthet på sitt arbete. 

Sammanfattningsvis beskrev intervjupersonerna att de blivit påverkade i det klientnära arbetet. 

De beskrev sig uppleva empatitrötthet och vissa hade till och med drabbats av 

utmattningssyndrom på grund av arbetets påfrestningar. Den psykiska hälsan påverkades av det 

klientnära arbetet vilket även har fått konsekvenser för deras arbete och privatliv. 

6.1.2 Återhämtningsstrategier för att motverka empatitrötthet 
Intervjupersonerna ansåg att återhämtning var en viktig del för att klara av det klientnära arbetets 

påfrestningar. Intervjupersonerna har beskrivit återhämtningsstrategier som skett både under och 

efter arbetstid. 

Återhämtningsstrategier på arbetsplatsen 
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Ett öppet och humoristiskt klimat på arbetsplatsen samt kollegialt stöd har varit betydelsefullt för 

intervjupersonernas återhämtning. En av intervjupersonerna nämnde att prestige i arbetsgruppen 

hade försämrat arbetsgruppens klimat och möjligheter till återhämtning under arbetstid. Flera 

intervjupersoner har påtalat pandemins påverkan på den egna arbetssituationen. Det försämrade 

kollegiala stödet och arbetet hemifrån har flera intervjupersoner poängterat som ett hinder för 

deras möjligheter till återhämtning.  

Arbetsgruppen har visat sig fungera som ett skydd genom att hålla koll på varandras 

arbetsbelastningar och hindra kollegorna för att ta på sig för mycket arbetsuppgifter. 

Intervjupersonerna beskrev också deras eget ansvar för återhämtningen på arbetsplatsen. Även 

chefers inställning till återhämtning har visat sig vara viktigt för de yrkesverksammas möjligheter 

att återhämta sig under arbetstid.  

Utifrån intervjupersonernas berättelser framstår det som att utförarverksamheter har större 

möjligheter att påverka arbetsmängden jämfört med myndighetsarbetet på socialtjänsten. 

Intervjupersonerna nämnde att kunna kontrollera och styra sin arbetsmängd ger bättre 

möjligheter att prioritera tid för återhämtning under arbetsdagen.  

Intervjupersonerna berättade att det under senare år har dragits in på resurser som 

utvärderingsdagar, handledning och omorganiseringar som gjort att kollegor behövt byta 

arbetsplats. Vissa intervjupersoner beskrev även hur effektiviseringen inom den offentliga sektorn 

bidrar till stress i det dagliga arbetet.  

Olika arbetsplatser har olika prioriteringar för återhämtningen. Arbetsplatserna tillhandahåller 

bland annat handledning, lägerbål, utvärderingsdagar, jobbfria raster och tid för reflektion under 

arbetstid. Intervjupersonerna beskrev dessa strategier som givande men inte tillräckliga för deras 

återhämtning. Uttalad återhämtning på arbetet verkar inte vara en självklarhet på alla 

arbetsplatser. Intervjupersonerna beskrev även skuldkänslor för sina möjligheter till återhämtning 

eftersom de vet om att alla socialarbetare inte har samma möjligheter.  

På grund av pandemin och medföljande restriktioner berättade intervjupersonerna att flera viktiga 

återhämtningsmetoder under arbetstid har förändrats eller tagits bort. Det resulterar i att 

intervjupersonerna beskrev sig känna sig mer utelämnade i klientarbetet. Vissa intervjupersoner 

beskrev att de nu har ett större eget ansvar för sin återhämtning och att arbetet har blivit tyngre 

med anledning av pandemin vilket kräver mer återhämtning. 

Återhämtningsstrategier utanför arbetstid 

Flera intervjupersoner beskrev återhämtningen utanför arbetstid som den mest gynnsamma för 

att motverka deras upplevda empatitrötthet.  För att inte få tankar om arbetet på fritiden beskrev 

de flesta intervjupersonerna olika strategier för dekompression. Exempel på dekompression som 

de beskrev sig använda är att åka buss, fysisk aktivitet, strukturera skrivbordet eller prata med sin 

familj. Trots strategier för dekompression nämnde flera intervjupersoner att tankar om arbetet 

ändå dyker upp under fritiden. Flera intervjupersoner beskrev även dekompressionen som 

svårare under pandemin då de i perioder har arbetat hemma. De berättade att det varit svårare att 

skilja på arbete och fritid vilket har påverkat deras empatitrötthet negativt då de inte får riktig 

återhämtning från arbetet.  
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Exempel på återhämtningsstrategier som intervjupersonerna nämnde att de använder sig av 

utanför arbetstid är att engagera sig ideellt, lyssna på musik, spela mobilspel, gå på promenad, 

vara i stallet, yoga, laga mat, träna, umgås med djur eller gå ut i skogen. Att göra en fysisk aktivitet 

för att återhämta sig och motverka empatitrötthet beskrev flera intervjupersoner var viktigt. 

Intervjupersonerna hade genom att lära känna sina behov skapat egna återhämtningsstrategier för 

att motverka empatitröttheten.  

Sammanfattningsvis varierar återhämtningsstrategier som anses vara gynnsamma från person till 

person. Alla intervjupersonerna beskriver återhämtningsstrategier som sker utanför arbetstid. Det 

går därmed att anta att återhämtningen som möjliggörs på arbetstid inte upplevs vara tillräcklig 

för att motverka empatitrötthet. 

6.1.3 Socialarbetares kunskap om empatitrötthet  
Utbildning har visat sig vara en viktig faktor för att studenter till klientnära arbeten kan förbereda 

sig för arbetets påfrestningar. För flera intervjupersoner var det länge sedan de tog sin 

socionomexamen. Det kan därför vara svårt att minnas hur utbildningen förberedde dem på 

arbetets påfrestningar. Två av intervjupersonerna nämnde att de hade en upplevelse av att 

socionomutbildningen inte fokuserade på de påfrestningar som finns av att använda sig själv som 

verktyg i arbetet. De saknade kunskap under utbildningen om hur viktigt det är att värna om sin 

hälsa. Dock nämnde några intervjupersoner att det är svårt att bli helt förberedd under 

utbildningen om hur man kommer påverkas av det klientnära arbetet. Trots förberedelser 

kommer de yrkesverksamma alltid hamna i nya situationer det inte gått att förbereda sig på. Flera 

intervjupersoner nämnde att erfarenhet påverkar kunskapen om empatitrötthet, både genom 

praktisk erfarenhet men även genom senare utbildningar.  

Sammanfattningsvis är utbildning och erfarenhet två faktorer som underlättar de 

yrkesverksammas möjligheter till återhämtning och därmed antas motverka empatitröttheten. 

Genom erfarenheter, av kollegor eller senare påbyggnadsutbildningar hade socialarbetarna lärt sig 

vilka strategier som man bör använda sig av. Även genom att vara observant på egna symtom av 

arbetets påfrestningar hade de yrkesverksamma märkt på vilket sätt och när de behövde 

återhämta sig. Intervjupersonerna har skilda uppfattningar i vad utbildningen gav dem gällande 

hur man påverkas av arbetet. Däremot är empatitrötthet ett relativt nytt begrepp och har 

uppmärksammats mer på senare år vilket kanske är anledningen till att vissa intervjupersoner inte 

fått kunskap om det under utbildningen. Trots att det är ett nytt begrepp så är kunskapen om att 

man kan påverkas av arbetet inte ett nytt fenomen utan något som länge funnits. 

6.2 Studien i ljuset av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen belyser empatitrötthet, risk- och friskfaktorer för att drabbas av det 

klientnära arbetet samt arbetsmiljöns betydelse för de yrkesverksammas möjligheter till 

återhämtning. Den presenterar återhämtningens betydelse utifrån arbetsplatsen men även dess 

betydelse generellt. Därmed går den tidigare forskningen även att appliceras på återhämtning som 

sker utanför arbetstid.  

Mycket av den tidigare forskningen var kvantitativ och fokuserade på empatitrötthet som ett 

generellt fenomen. Vår avsikt att komplettera forskningsläget med en kvalitativ uppsats för en 
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djupare förståelse anses uppfyllt. Det är värdefullt för forskningsfältet att varva generell 

kvantitativ forskning med djupare kvalitativ för en bättre förståelse.  

Utifrån den tidigare forskningen fanns det brist på nationell forskning om socialarbetares 

upplevelser av empatitrötthet samt möjligheter till återhämtning och kunskap om utbildningens 

förberedelser för arbetets påverkan. Enligt resultatet i uppsatsen är empatitrötthet ett utbrett 

fenomen även bland socialarbetare i Sverige. Flera intervjupersoner poängterar att det är omtalat 

hur yrkesverksamma påverkas av det klientnära arbetet. Trots detta saknas tydliga strategier för 

återhämtning under arbetstid på arbetsplatserna. Det kollegiala stödet beskrevs vara viktigt för att 

möjliggöra återhämtningen, vilket även tidigare forskning har uppmärksammat. Det har också 

visat sig att de yrkesverksamma utifrån sin utbildning har varit dåligt förberedda på hur arbetet 

kan påverka dem. Tidigare forskning har uppmärksammat vikten av att studenter till ett 

människobehandlande yrke, som därmed är extra utsatta för att drabbas av empatitrötthet, borde 

få utbildning om arbetets påfrestningar för att tidigt kunna motverka dem. 

Utifrån den kunskapslucka vi funnit i den tidigare forskningen om strategier för återhämtning har 

vårt resultat uppmärksammat att upplevelsen av återhämtning är individuellt. Det kan därmed 

antas att de stödstrukturer som behövs på en arbetsplats är beroende av arbetsgruppens 

önskemål. Mer möjligheter till återhämtning behövs generellt på arbetstid eftersom 

intervjupersonerna i så stor utsträckning behövde använda sin fritid åt återhämtning, vilket vi 

anser inte är meningen då den tiden är obetald.  

6.3 Teoridiskussion  
Det socialpsykologiska perspektivet bidrog till en helhetsförståelse för empatitrötthetens 

komplexitet och möjligheter till återhämtning. Empatitröttheten behöver inte endast uppstå på 

grund av brist på möjligheter till återhämtning på arbetsplatsen utan det kan även bero på 

personliga faktorer som exempelvis familjesituation. En nackdel med att vi använde oss av det 

socialpsykologiska perspektivet är att vi studerade yrkesverksammas upplevda empatitrötthet ur 

ett helhetsperspektiv. Genom ett helhetsperspektiv beaktade vi flera faktorer som kunde påverka 

empatitröttheten men studerade inte dem närmare. Att vi hade ett helhetsperspektiv bidrog till en 

förståelse av att empatitrötthet är ett komplext fenomen. Det kan dock också bidragit till att vi 

eventuellt missade viktiga faktorer som också antas påverka de yrkesverksammas empatitrötthet 

och möjligheter till återhämtning då vi inte gick in på delar närmare. Vi gick miste om att 

eventuellt kunna studera ett mindre antal faktorer närmare och få en förståelse för hur och varför 

de påverkar de yrkesverksamma.  

Teorin KASAM bidrog till en analys av hur intervjupersonernas känsla av sammanhang kunde 

bidra till att motverka eller förvärra den upplevda empatitröttheten. Genom teorin tydliggjordes 

det som lyfts fram i den tidigare forskningen om att en samhörighet och en känsla av vara en del i 

en gemenskap bidrar till att motverka empatitrötthet. Det ökar också möjligheter till och kunskap 

om återhämtning. Teorin bidrog till att analysen fokuserade på hur intervjupersonerna kände sig 

som en del av ett sammanhang och hur det kunde påverka deras empatitrötthet och möjligheter 

till återhämtning. Genom denna inriktning missade vi personliga faktorer som antas påverka 

empatitröttheten såsom egna svagheter. Däremot kompletterar den socialpsykologiska teorin och 

KASAM varandra genom att ett helhetsperspektiv av fenomenet empatitrötthet och möjligheter 
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till återhämtning lyfts fram, men fokuserade på den sociala miljöns påverkan. En annan teori 

hade eventuellt bidragit till en annan analys där fokusen hade kunnat legat på någon annan 

påverkande faktor än den sociala miljön.  

Slutligen tillförde det teoretiska begreppet stigma en förståelse för vad som påverkade att 

intervjupersonerna inte upplevde tillräcklig återhämtning. Stigmat av att avvika från normerna av 

att vara socialarbetare bidrar till förståelse för varför det kan finnas en skam i att bli drabbad av 

empatitrötthet och därmed även behovet av återhämtning. Till en början tänkte vi använda 

begreppet stigma för att undersöka hur yrkesverksamma avviker från arbetsgruppen genom 

upplevd empatitrötthet och att man då stigmatiseras i gruppen. Genom intervjuguiden och det 

material vi fick fram kunde inte denna koppling göras. Däremot kunde vi genom intervjuerna 

tolka ett stigma i att ge sig själv tid för återhämtning och erkänna sin uppleva empatitrötthet. Vi 

använde det teoretiska begreppet på ett annat sätt än vad vi tänkt från början. 

Sammanfattningsvis bidrog det valda teoretiska ramverket till en förståelse för hur ett avvikande 

från socialarbetarens normer, som skapats i den socialpsykologiska miljön och avvikande från 

sammanhanget kan leda till ett stigma. Stigmat kan vidare bidra till en negativ påverkan på 

intervjupersonernas förmåga att uppmärksamma och åtgärda sitt behov av återhämtning för att 

motverka empatitrötthet. Empatitrötthet är ett komplext fenomen och en uppkomst av 

fenomenet kan bero på flera olika faktorer. Det bidrar till ökade möjligheter att välja andra teorier 

som kunde resultera i varierande analyser för framtida studier. 

6.4 Metoddiskussion 
Valet att intervjua socialarbetare på utförarverksamheter antas bidragit till ett annat resultat på 

den upplevda empatitröttheten än ifall intervjuerna hade skett med myndighetsutövande 

socialarbetare. I efterhand kan vi tycka det är synd att vi inte valde intervjupersoner både från 

socialtjänsten och utförarverksamheter för att möjliggöra en jämförelse över möjligheter till 

återhämtning. I intervjun valde vi att ställa öppna frågor som tillät intervjupersonerna att även 

prata om sina tidigare arbetsplatser inom socialt arbete. Det bidrog till en ökad förståelse för 

empatitröttheten generellt och möjliggjorde en viss jämförande analys för de olika 

arbetsförhållandena på myndighet respektive utförarverksamheter inom socialt arbete. Däremot 

kan vi utifrån intervjupersonernas beskrivningar av arbetets påfrestningar tolka att även de på 

utförarverksamheter drabbas av empatitrötthet. Det är alltså inte bara de som arbetar på 

myndighet som drabbas av empatitröttheten trots att det utifrån den tidigare forskningen kan 

antas vara extra utsatta. Intervjupersonerna var endast kvinnor vilket kan antas ha påverkat 

studiens resultat. Om även män hade deltagit kunde studien eventuellt komma fram till andra 

aspekter av arbetets påfrestningar.  

Genom att vara två intervjuare kunde vi märka intressanta detaljer i intervjupersonernas svar och 

ställa fördjupande följdfrågor. Det kan dock antas att intervjupersonerna delvis hade svarat 

annorlunda och att intervjun hade blivit mer av en dialog om endast en intervjuare hade deltagit. 

Utifrån intervjufrågornas öppna formulering var det upp till intervjupersonerna själva att bedöma 

vad de ville dela med sig av. Under intervjuerna kunde vi uppleva att vissa intervjupersoner blev 

känsliga av några frågor. Det märktes genom att vissa påpekade det men även för att vissa 
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pratade runt frågan som vi ställt. Däremot fick vi aldrig upplevelsen av att intervjupersonerna 

kände sig obekväm att svara på någon intervjufråga.  

Under vissa intervjuer behövde vi prioritera intervjufrågor eftersom vi inte hann med alla inom 

den överenskomna tiden. Det kan vara positivt eftersom vi kunde välja ut vad vi ansåg vara 

relevant utifrån vår kunskap genom den tidigare forskningen på ämnet. Det kan även vara 

negativt att vi är konstruktörer då vi kan gå miste om relevant material för vårt syfte av uppsatsen 

genom att vi riktade in intervjupersonen på exempelvis en viss fråga. Även våra ibland 

bekräftande reaktioner på intervjupersonernas svar kan tänkas haft effekt på intervjupersonernas 

fortsatta svar.  

6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Kunskap om fenomenet empatitrötthet och på vilket sätt det klientnära arbetet med personer i 

utsatta situationer är påfrestande, bidrar till ökad kunskap om hur de yrkesverksamma kan 

återhämta sig för att motverka empatitröttheten. Det skulle även kunna leda till en större 

förståelse för hur empatitröttheten uppkommer och att det är ett komplext fenomen där många 

olika perspektiv måste tas i beaktning. Genom förståelsen av den större helhetens påverkan kan 

det även finnas möjligheter till att förändra miljön som påverkar den upplevda empatitröttheten. 

En ökad kunskap skulle vidare kunna leda till att normer kring hur en socialarbetare bör vara 

förändras. Det kan eventuellt skifta perspektivet så att tala om sina känslor och motgångar och 

därmed synliggöra symtomen på empatitrötthet anses vara professionellt. Därmed skulle en 

minskad känsla av stigmatisering kring ohälsan relaterat till arbetet kunna uppnås. Det skulle 

istället kunna bidra till en acceptans kring den yrkesverksammas upplevda empatitrötthet som 

vidare leder till ett större omhändertagande om den yrkesverksamma.  

Kunskap om empatitrötthet skulle alltså enligt resultatet av denna uppsats kunna vara en av flera 

meningsfulla delar för en gynnsam arbetsmiljö vilket möjliggör återhämtningen för de 

yrkesverksamma i större utsträckning. En minskad empatitrötthet är inte bara vara gynnsamt för 

de yrkesverksamma själva utan även för klienterna de möter. Det är gynnsamt eftersom minskad 

empatitrötthet antas leda till ett mer empatiskt och engagerat bemötande. Ett empatiskt och 

engagerat bemötande kan vidare vara avgörande för en klients vilja att ta emot stöd. Kunskap om 

empatitrötthet och återhämtningsstrategier kan alltså vara gynnsamt för både den 

yrkesverksamma socialarbetaren, klienterna de möter och samhället i stort.  

Vi anser därför att det borde finnas ett gemensamt ansvar där alla drar sitt strå till stacken för att 

motverka att yrkesverksamma drabbas av empatitrötthet. Utbildning, arbetsplatser och samhället 

borde tillsammans ge de verktyg som den yrkesverksamma behöver. Den här uppsatsen har 

belyst vikten av utbildning om empatitrötthet och återhämtning för att motverka empatitrötthet 

bland yrkesverksamma socialarbetare. Framtida forskning om empatitrötthet behöver undersöka 

vad det är som gör att andelen sjukskrivna inte förändras trots en vetskap om vad arbetets 

påfrestningar gör med ens psykiska hälsa. Det behövs även vidare studier om vilken typ av 

utbildning och kunskap om empatitrötthet som är gynnsam för socialarbetares hälsa. 

Avslutningsvis behöver en förändring ske på strukturell nivå. Där återhämtning prioriteras bland 

de som arbetar klientnära för att minska sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa inom 

yrkesgruppen socialt arbete.  



Lina Hagström & Tilda Österlund 

45 (55) 

7. REFERENSER 

Acker, G. M. (2004). The Effect of Organizational Conditions (Role Conflict, Role Ambiguity, 

Opportunities for Professional Development, and Social Support) on Job Satisfaction and 

Intention to Leave Among Social Workers in Mental Health Care. Community mental health 

journal, 40(1), 65–73. https://doi.org/10.1023/B:COMH.0000015218.12111.26 

AFA Försäkring. (u.å.). Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg (s. 24). Hämtad 

29 mars 2021, från https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-

statistik/f6345-psykiska-diagnoser.pdf 

Akademikerförbundet SSR. (u.å.). Fakta om personalomsättning. Akademikerförbundet SSR. Hämtad 

14 maj 2021, från https://akademssr.se/fortroendevald/kampanj-stoppa-

kompetensflykten/fakta-om-personalomsattning 

Alharbi, J., Jackson, D., & Usher, K. (2020). Personal characteristics, coping strategies, and 

resilience impact on compassion fatigue in critical care nurses: A cross‐sectional study. 

Nursing & health sciences, 22(1), 20–27. https://doi.org/10.1111/nhs.12650 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium (M. Elfstadius, Övers.). Natur och Kultur. 

Arbetsmiljöverket. (2015). Organisatorisk och social arbetsmiljö: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. 

Avby, G. (2018). Att utveckla professionell expertis: En bok om kunskap och lärande. 

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur. 

Ben-Porat, A., & Itzhaky, H. (2011). Burnout among trauma social workers: The contribution of 

personal and environmental resources. Journal of social work : JSW, 15(6), 606–620. 

https://doi.org/10.1177/1468017314552158 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in 

psychology, 3(2), 77. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 

Bryman, A., & Nilsson, B. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber. 

Carlander, J., & Wedeen, A. (2019). Att förstå sin egen utsatthet: Stöd för professionella i människovårdande 

yrken. 

Cetrano, G., Tedeschi, F., Rabbi, L., & Gosetti, G. (2017). How are compassion fatigue, burnout, 

and compassion satisfaction affected by quality of working life? Findings from a survey of 

mental health staff in Italy. BMC health services research, 17(1), 1–11. 

https://doi.org/10.1186/s12913-017-2726-x 

Cicognani, E., Pietrantoni, L., Palestini, L., & Prati, G. (2009). Emergency Workers’ Quality of 

Life: The Protective Role of Sense of Community, Efficacy Beliefs and Coping Strategies. 

Social indicators research, 94(3), 449. https://doi.org/10.1007/s11205-009-9441-x 

Cocker, F., & Joss, N. (2016). Compassion Fatigue among Healthcare, Emergency and 

Community Service Workers: A Systematic Review. International journal of environmental 

research and public health, 13(6), 618. https://doi.org/10.3390/ijerph13060618 

Cuff, B. M. P., Brown, S. J., Taylor, L., & Howat, D. J. (2016). Empathy: A Review of the 

Concept. Emotion Review, 8(2), 144–153. https://doi.org/10.1177/1754073914558466 

de las Olas Palma-García, M., & Hombrados-Mendieta, I. (2014). The development of resilience 

in social work students and professionals. Journal of social work : JSW, 14(4), 380–397. 

https://doi.org/10.1177/1468017313478290 



Lina Hagström & Tilda Österlund 

46 (55) 

Fagerlind Ståhl, A.-C., Ståhl, C., & Smith, P. (2018). Longitudinal association between 

psychological demands and burnout for employees experiencing a high versus a low 

degree of job resources. BMC public health, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12889-018-

5778-x 

Figley, C. R. (1995). Compassion Fatigue as Secondary Traumatic Stress Disorder: An Overview. 

I Compassion Fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the 

traumatized. https://web-a-ebscohost-

com.ezproxy.its.uu.se/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzcyODM2X19BTg2?sid=

b73ce72e-c637-4871-bb18-a028f37ea48f@sessionmgr4006&vid=0&format=EK&rid=1 

Figley, C. R. (2002). Compassion fatigue: Psychotherapists’ chronic lack of self care. Journal of 

clinical psychology, 58(11), 1433–1441. 

Forte. (2015). Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro: En kunskapsöversikt (s. 64) [Kunskapsöversikt]. 

https://forte.se/app/uploads/2015/04/psykisk-ohalsa-arbetsliv.pdf 

Försäkringskassan. (2020). Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser—En registerstudie av Sveriges arbetande 

befolkning i åldern 20-69 år (s. 108) [Socialförsäkringsrapport]. 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e12b777c-e98a-488d-998f-

501e621f4714/sjukfranvaro-i-psykiatriska-diagnoser-socialforsakringsrapport-2020-

8.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 

Goffman, E. (2014). Stigma: Den avvikandes roll och identitet (R. Matz, Övers.). Studentlitteratur. 

Grant, L., & Kinman, G. (2012). Enhancing Wellbeing in Social Work Students: Building 

Resilience in the Next Generation. Social work education, 31(5), 605–621. 

https://doi.org/10.1080/02615479.2011.590931 

Handran, J. (2015). Trauma-informed systems of care: The role of organizational culture in the 

development of burnout, secondary traumatic stress, and compassion satisfaction. Journal 

of Social Welfare and Human Rights, 3(2), 1–22. 

Hansen, E. M., Eklund, J. H., Hallén, A., Bjurhager, C. S., Norrström, E., Viman, A., & Stocks, 

E. L. (2018). Does Feeling Empathy Lead to Compassion Fatigue or Compassion 

Satisfaction? The Role of Time Perspective. The Journal of Psychology, 152(8), 630–645. 

https://doi.org/10.1080/00223980.2018.1495170 

Hood, C. (1991). A PUBLIC MANAGEMENT FOR ALL SEASONS? Public administration 

(London), 69(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x 

Isdal, P. (2017). Medkänslans pris: Om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos 

yrkesverksamma. Gothia fortbildning. 

Johansson, S., Dellgran, P., & Höjer, S. (2015). Människobehandlande organisationer. Natur & kultur. 

Kranke, D., Gin, J., Der-Martirosian, C., Weiss, E. L., & Dobalian, A. (2020). VA social work 

leadership and compassion fatigue during the 2017 hurricane season. Social work in mental 

health, 18(2), 188–199. https://doi.org/10.1080/15332985.2019.1700873 

Kreitzer, L., Brintnell, S. E., & Austin, W. (2020). Institutional Barriers to Healthy Workplace 

Environments: From the Voices of Social Workers Experiencing Compassion Fatigue. 

The British journal of social work, 50(7), 1942–1960. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcz147 

Maslach, C., & Leiter, M. P. (2017). New insights into burnout and health care: Strategies for 

improving civility and alleviating burnout. Medical teacher, 39(2), 160–163. 

https://doi.org/10.1080/0142159X.2016.1248918 

Mead, G. H. (1976). Medvetandet, jaget och samhället: Från socialbehavioristisk ståndpunkt (P. Arvidson, 

Övers.). Argos. 



Lina Hagström & Tilda Österlund 

47 (55) 

Meeuwisse, A., Sunesson, S., & Swärd, H. (2006). Socialt arbete: En grundbok. Natur och kultur. 

Mette, J., Wirth, T., Nienhaus, A., Harth, V., & Mache, S. (2020). “I need to take care of myself”: 

A qualitative study on coping strategies, support and health promotion for social workers 

serving refugees and homeless individuals. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 

15(1), 19. https://doi.org/10.1186/s12995-020-00270-3 

Nilsson, B. (2015). Socialpsykologi: Bakgrund och utveckling. Liber. 

Padgett, D. (2008). Qualitative methods in social work research. Sage Publications. 

Phelps, A., Lloyd, D., Creamer, M., & Forbes, D. (2009). Caring for Carers in the Aftermath of 

Trauma. Journal of aggression, maltreatment & trauma, 18(3), 313–330. 

https://doi.org/10.1080/10926770902835899 

Sacco, T. L., & Copel, L. C. (2018). Compassion satisfaction: A concept analysis in nursing: 

SACCO AND COPEL. Nursing Forum, 53(1), 76–83. https://doi.org/10.1111/nuf.12213 

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering,. (2014). Arbetsmiljöns betydelse för symtom på 

depression och utmattningssyndrom: En systematisk litteraturöversikt (s. 461) [Litteraturöversikt]. 

https://www.sbu.se/contentassets/800ad7aecf9146c795d3a89c7a957048/arbetsmiljo_de

pression_2014.pdf 

SCB. (u.å.). Förnamn, kvinnor, topp 100. Statistiska Centralbyrån. Hämtad 14 maj 2021, från 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/amnesovergripande-

statistik/namnstatistik/pong/tabell-och-diagram/samtliga-folkbokforda--fornamn-och-

tilltalsnamn-topplistor/fornamn-kvinnor-topp-100/ 

Skau, G. M., & Lagerhammar, A. (2018). Mellan makt och hjälp: Om det flertydiga förhållandet mellan 

klient och hjälpare. Liber. 

Sohlberg, P., & Sohlberg, B.-M. (2013). Kunskapens former: Vetenskapsteori och forskningsmetod. Liber. 

Travis, D. J., Lizano, E. L., & Mor Barak, M. E. (2016). ‘I’m So Stressed!’: A Longitudinal Model 

of Stress, Burnout and Engagement among Social Workers in Child Welfare Settings. The 

British journal of social work, 46(4), 1076–1095. https://doi.org/10.1093/bjsw/bct205 

Umeå universitet. (u.å.). Samvetsstress och utbrändhet bland personal inom äldreomsorg. Hämtad 14 maj 

2021, från https://www.umu.se/forskning/projekt/samvetsstress-och-utbrandhet-bland-

personal-inom-aldreomsorg-/ 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Vetenskapsrådet. 

https://lincs.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

Vårdguiden. (2020, januari 21). Utmattningssyndrom. 1177. https://www.1177.se/sjukdomar--

besvar/hjarna-och-nerver/utmattningssyndrom/ 

  



Lina Hagström & Tilda Österlund 

48 (55) 

BILAGA 1 – FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIE 

Hej! 

Vi heter Lina Hagström och Tilda Österlund och vi är två socionomstudenter som nu skall 

påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska 

institutionen vid Uppsala universitet. Vi önskar att du som arbetar klientnära på XXXXXXXX 

kan och skulle vilja ställa upp som intervjuperson i vår studie. I examensarbetet undersöker vi 

empatitrötthet hos yrkesverksamma. Detta gör vi genom att intervjua yrkesverksamma inom 

socialt arbete för att få en bättre förståelse av deras upplevelse av empatitrötthet och 

återhämtning på arbetsplatsen. 

Du tillfrågas därför som chef för XXXXXXXX i XXXXXXX kommun om tillstånd till att 

genomföra intervjuer vid er enhet. Vi undrar om någon (helst 2 - 3) person(er) i er arbetsgrupp 

skulle vilja delta i studien? 

Under rådande omständigheter med covid-19 kommer intervjuerna ske digitalt. Deltagandet är 

naturligtvis frivilligt och beräknas ta ca. 60 minuter. Vi skulle vilja genomföra intervjuerna under 

vecka 15 eller 16 och är flexibla med tider. Intervjun och deltagandet 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. De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett 

sådant sätt att de inte går att härleda till intervjupersonerna. 

Vi blev intresserade av ämnet när vi upptäckte att andelen sjukskrivna inom kontaktyrken skiljer 

sig från andra yrken, särskilt när det gäller sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa finns det ett 

högre antal inom socialt arbete än resterande yrkesgrupper. Att fler är sjukskrivna på grund av 

psykisk ohälsa inom socialt arbete kan förklaras av att arbetet är påfrestande och att det finns 

bristfällig kunskap om hur de professionella faktiskt kan återhämta sig och därför ville vi fördjupa 

oss i detta. Vår förväntan är att studien kan leda till en bättre förståelse av hur det klientnära 

arbetet påverkar de yrkesverksammas egna psykiska hälsa samt vilken betydelse som arbetsmiljön 

har för att klara av arbetet. 

Vi tänker att intervjun berör ämnen som: 

- Arbetsplatsens arbete med återhämtning; arbetsmiljön, kollegor, chefer och klientmöten. 

- Riskfaktorer och friskfaktorer för att klara av arbetet. 

- Ens egna upplevda empatitrötthet. 

  

Uppsala den 9 april 2021 

Hoppas vi hörs i framtiden! 

Med vänliga hälsningar 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE  

1. Bakgrund 

• Hur gammal är du? 

• Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

• Hur kom det sig att du blev intresserad av socionomyrket? 

• Vad är din arbetsroll och hur mycket jobbar du? (i procent?) 

• Hur länge har du jobbat här? Hur kom det sig att du började jobba här? 

• Vilka är dina framträdande egenskaper i din yrkesroll? (Ca 3 stycken) 

 

2. Arbetserfarenhet 

• Beskriv din arbetsplats och vilka människor du möter i ditt arbete? 

• Var har du jobbat tidigare (“socialt arbete”)? 

 

3.  Arbetsmiljö 

3.1 Kollegor 

• Hur upplever du din relation till dina arbetskollegor? 

• Brukar ni kollegor dela med er av saker ni upplever som påfrestande/jobbigt i ert arbete? 

• Hur tar du och dina kollegor ansvar för varandra?  

• Vad för slags personer arbetar du helst med/har du helst som kollegor? 

3.2 Chefer 

• Vilken relation har du till din chef? 

• Hur upplever du kommunikationen med din chef? 

• Hur upplever du att din chef visar dig uppskattning för ditt arbete? 

3.3 Upplevd arbetsmiljö 

• Hur skulle du beskriva arbetsplatsens arbete med återhämtning? 

• Hur upplever du de olika återhämtningsmetoderna?  

o Exempel handledning, lägerelden, kollegialt stöd 
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o Vilka återhämtningsmetoder fungerar bättre/sämre för dig? 

• Hur har de tidigare arbetsplatsernas arbete med återhämtning sett ut?  

o Fråga generellt utifrån de tidigare arbetsplatserna/välj ut en som stuckit ut? 

• Vad i arbetsmiljön tycker du är viktigt för att stanna kvar på en arbetsplats?  

3.4 Klientmöten 

• Hur många klientmöten har du på en dag?/Hur många klienter möter du varje dag? 

o Vad tycker du om det antal klientmöten du har per dag? 

• Vilka möjligheter finns till att reflektera efter ett klientmöte?  

• Vilka möjligheter har du att konsultera andra i ditt klientarbete? 

o Vem kan du konsultera/rådfråga? 

• Hur känner du när klientens process inte går som du tänkt? 

o Var, hur och med vem delar du de negativa tecknen? 

• Hur uppmärksammar du positiva tecken hos dina klienter? 

o Var, hur och med vem delar du de positiva tecknen? 

3.5 Riskfaktorer 

• Hur upplever du att du kan kontrollera/påverka din arbetssituation och arbetsmängd?  

• Har du blivit påverkad av nedskärningar när du jobbat? I så fall vad? 

• Hur har ditt arbete påverkats på grund av covid-19? 

o hälsa/klientmötet/skillnad arbetstid-fritid/kollegialt stöd/arbetat hemifrån? 

• På vilka sätt tar din arbetsgivare ansvar för belastningarna i arbetet? 

3.6 Friskfaktorer 

• Hur förbereder du dig för arbetet? 

o inför arbetsdagen/inför klientmöten/inför handledning? 

• Var och hur tar du pauser? När kopplar du av från arbetet helt och hållet? 

• Hur blev du förberedd under utbildningen om vad arbetet kunde göra med dig och hur 

du skulle hantera det? 

4. Empatitrötthet 

• När du hör ordet empatitrötthet, vad tänker du på då? 
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• Hur upplever du att du påverkas av arbetet?  

• På vilket sätt har din arbetssituation påverkat din hälsa?  

• Hur stor del av dina svåra reaktioner och känslor delar du med andra? (1 - 10) 

o Vem delar du detta med? 

o Hur blir det mottaget? 

o Vem delar du inte med? 

• Vad gör du för dekompression? (Övergången från arbete till hem, exempelvis gå i stället 

för att köra bil) 

5. Avrundande frågor: 

• Vad ger arbetet dig, varför arbetar du med det du gör? 

• Är det någon fråga som du trodde att vi skulle ställa fast vi inte gjorde det?  

• Finns det någonting annat du skulle vilja tillägga? 
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BILAGA 3 – SAMTYCKESBLANKETT  

    

   

   

INFORMANTERNAS FÖRSÄKRAN OM SAMTYCKE 

 

 

      

• Jag har förstått syftet med studien och är medveten om vad min medverkan i studien 

innebär  

• Jag kan självständigt bestämma över min deltagande vilket också innebär att jag när som 

helst kan avbryta min medverkan utan motivering 

•  Jag ger mitt samtycke till att studenterna, och inga andra personer, endast får använda 

materialet till uppsatsen 

 

       

  

Ort:.................................................................................... 

       

  

Datum:.............................................................................. 

       

  

Underskrift:.......................................................................................................  

       

  

Namnförtydligande:  

    

 

 

 

 

 

 


