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Abstract 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa det organisatoriska samt kollegiala stödets betydelse 
i förebyggandet av sekundär traumatisering. Sekundär traumatisering är ett fenomen som 
drabbar flera yrkesgrupper, däribland socionomer. Följderna av sekundär traumatisering kan 
påverka den drabbades privat- samt yrkesliv och det kan i vissa fall leda till utbrändhet, PTSD 
eller PTSD-liknande symtom. Uppsatsen är av kvalitativt slag och använder sig av 
semistrukturerade intervjuer med socionomer för att för att få en fördjupad förståelse för deras 
upplevelser av det förebyggande arbetet mot sekundär traumatisering. Tidigare forskning har 
framför allt fokuserat på individuella copingstrategier för att förebygga sekundär traumatisering 
och mindre på det kollegiala samt organisatoriska stödets betydelse i frågan. Resultatet från det 
insamlade materialet analyseras i en tematisk analys genom de teoretiska perspektiven 
organisationskultur och känsloarbete samt psykosocial arbetsmiljö. Resultaten visar att det 
organisatoriska och kollegiala stödet uttrycks ha en stor betydelse för det förebyggande arbetet 
av sekundär traumatisering. Trots detta visar resultaten av vår studie också att mycket av detta 
ansvar i stället hamnar hos individen. Studien visar också att det kollegiala stödet uttrycks ha 
en stor betydelse men att det också har sina begränsningar då det sällan finns några riktlinjer 
för hur stödet ska vara utformat. Även ansvaret för detta kan felaktigt tillskrivas till individnivå 
och leda till stress för individen. Tidigare forskning har inte fokuserat på helheten av problemet 
utan snarare de individuella strategierna. Vi ser därför att det är av stor vikt att framtida 
forskning fokuserar på även det organisatoriska och kollegiala stödets betydelse i förebyggande 
av sekundär traumatisering för att lyfta en del av ansvaret ifrån individen.  
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Keywords: secondary traumatic stress, organizational support, collegial support, 
psychosocial work environment 
 
Antal ord: 16 340 
  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. INLEDNING ....................................................................................................................................................... 4 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................. 4 
1.2 BEGREPPSDEFINITIONER .......................................................................................................................... 5 
1.3 DISPOSITION ............................................................................................................................................. 5 

2. FORSKNINGSÖVERSIKT ................................................................................................................................... 5 
2.1 ATT ARBETA MED MÄNNISKOR SOM UPPLEVT TRAUMA ........................................................................... 6 
2.2 KOLLEGIALT STÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SEKUNDÄR TRAUMATISERING ................................................. 7 
2.3 ORGANISATORISKT STÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SEKUNDÄR TRAUMATISERING ....................................... 8 
2.4 SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSFÄLTET .......................................................................................... 10 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV ............................................................................................................................ 11 
3.1 ORGANISATIONSKULTUR OCH KÄNSLOARBETE ...................................................................................... 11 
3.2 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ .................................................................................................................. 12 

4. METOD ........................................................................................................................................................... 13 
4.1 FORSKNINGSANSATS ............................................................................................................................... 13 
4.2 METODVAL ............................................................................................................................................. 13 
4.3 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................... 14 
4.4 URVAL .................................................................................................................................................... 14 
4.5 GENOMFÖRANDE .................................................................................................................................... 15 
4.6 TEMATISK ANALYS ................................................................................................................................. 15 
4.7 TILLFÖRLITLIGHET OCH TROVÄRDIGHET ................................................................................................ 17 
4.8 ETIK ........................................................................................................................................................ 18 

5. RESULTAT OCH ANALYS ................................................................................................................................ 18 
5.1 DET EGNA ANSVARET FÖR EMOTIONELLT ENGAGEMANG I ARBETET ..................................................... 19 
5.2 DET KOLLEGIALA STÖDETS BETYDELSE ................................................................................................. 22 
5.3 DET KOLLEGIALA STÖDETS BEGRÄNSNINGAR ........................................................................................ 26 
5.4 DET ORGANISATORISKA STÖDETS BETYDELSE ....................................................................................... 28 

6. DISKUSSION ................................................................................................................................................... 32 
6.1 SUMMERING ........................................................................................................................................... 32 
6.2 STUDIEN I LJUSET AV TIDIGARE FORSKNING .......................................................................................... 35 
6.3 TEORIDISKUSSION .................................................................................................................................. 35 
6.4 METODDISKUSSION ................................................................................................................................ 36 
6.5 IMPLIKATIONER FÖR SOCIALT ARBETE SOM FORSKNING OCH PRAKTIK .................................................. 37 

7. REFERENSER ................................................................................................................................................. 38 
BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE ............................................................................................................................ 41 
BILAGA 2 - FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIE ....................................................................................... 42 
BILAGA 3 - SAMTYCKESBLANKETT .................................................................................................................. 43 

 



Larsson & Pettersson 

4 (43) 

1. Inledning 
Tidigare forskning har visat att professionella som arbetar med människor som bär med sig 
mycket trauma kan bli indirekt traumatiserade av att vara emotionellt engagerade i dessa 
berättelser och händelser (Asker Palmer, 2019, s.25ff). Den här typen av indirekt trauma har 
kommit att kallas för sekundär traumatisering eller sekundärtrauma och definieras enligt 
Socialstyrelsen (2018) som tecken på traumatisering efter att ha arbetat med svåra händelser 
eller traumatiserade individer (Socialstyrelsen, 2018, s.88). Sekundär traumatisering är något 
som påverkar flera olika yrkesgrupper, däribland socionomer. Sekundär traumatisering kan 
leda till empatitrötthet, utbrändhet och även PTSD eller PTSD-liknande symptom. Symtomen 
av sekundär traumatisering är något som kan komma att påverka socionomers hela liv, såväl 
yrkesliv som privatliv. Forskning har visat att det bästa man kan göra för att undvika sekundär 
traumatisering är att arbeta förebyggande genom utbildning, personliga copingstrategier samt 
organisatoriskt och kollegialt stöd på arbetsplatsen (Asker Palmer, 2019, s.25ff). Trots detta 
så fokuserar de flesta studierna primärt på individuella copingstrategier och inte lika mycket 
på det organisatoriska och kollegiala stödets betydelse. Då begreppet, men inte fenomenet, är 
relativt nytt i Sverige vill vi vara delaktiga i att belysa detta. Vi ämnar att belysa ett perspektiv 
inom forskningen för sekundär traumatisering som inte är individbaserat utan snarare 
organisatoriskt. Genom vår uppsats hoppas vi på att kunna bidra till ett skifte i fokus från att 
detta skulle vara ett personligt ansvar till att det bör ses som ett delat ansvar. Detta vill vi göra 
genom att utforska vilken roll det organisatoriska och kollegiala stödet har i förebyggandet av 
sekundär traumatisering hos socionomer. 
 
För att undersöka det organisatoriska och kollegiala stödets roll har vi använt oss av två 
teorier. Dessa är Arlie Hochschilds (2012) teori om organisationskultur och känsloarbete samt 
Gunvor Gards (1999) teori om psykosocial arbetsmiljö. Vi har använt oss av kvalitativ metod 
där insamlingen av empiri har skett genom tio semistrukturerade intervjuer med socionomer 
arbetandes på sex olika socialkontor. Det insamlade materialet har analyserats genom 
tematisk analys där fyra övergripande teman används för att förklara det organisatoriska och 
kollegiala stödet samt individens ansvar när det kommer till förebyggandet av sekundär 
traumatisering.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa det organisatoriska och kollegiala stödets betydelse 
i förebyggandet av sekundär traumatisering hos socionomer. Frågor som vi ämnar att besvara 
är: 
 

• Hur upplever respondenterna att deras arbetsplatser tar ansvar för att förebygga 
sekundär traumatisering? 

• På vilka sätt upplever respondenterna att de får stöd från kollegor i sitt arbete? 
• Vilken betydelse uttrycker respondenterna att det kollegiala samt det organisatoriska 

stödet har för förebyggandet av sekundär traumatisering?  
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1.2 Begreppsdefinitioner 
Sekundär traumatisering/sekundärtrauma - att utveckla tecken på traumatisering efter att ha 
arbetat med personer som upplevt trauma och tagit del av deras traumaupplevelser (Asker 
Palmer, 2019, s.27). Vi kommer använda oss av både sekundär traumatisering och 
sekundärtrauma som begrepp eftersom de betyder samma sak men beroende på sammanhang 
kommer vi göra bedömningen vilket som passar bäst att använda. 
 
Empatitrötthet (eller compassion fatigue) - att gradvis förlora empati i form av trötthet. Kan 
uppstå i mötet med andra människor då empatin upplevs “ta slut” för både en själv och för 
andra. Kan riskera att leda till utbrändhet (Asker Palmer, 2019, s.42). 
 
Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD eller PTSD-liknande symptom - uppstår när hjärnan blir 
överväldigad av en traumatisk upplevelse. Att lyssna till människor som varit med om 
traumatiska händelser kan leda till att man själv utvecklar dessa symtom, som liknar 
sekundärtrauma, trots att man inte varit med om traumat personligen. Den stora skillnaden 
mellan sekundärtrauma och PTSD är att PTSD utlöses av något oväntat. En yrkesverksam är 
förberedd att höra om en persons trauma men kanske inte är beredd på allt hen får ta del av 
(Asker Palmer, 2019, s.44f). 
 

1.3 Disposition 
I kapitel 2 följer en forskningsöversikt över sekundär traumatisering som är indelad i tre olika 
delar om individuellt, kollegialt samt organisatoriskt stöd. I det tredje kapitel presenteras 
uppsatsens teoretiska perspektiv som är organisationskultur & känsloarbete samt psykosocial 
arbetsmiljö. I det fjärde kapitlet presenteras uppsatsens forskningsmetod. Här följer en 
genomgång av uppsatsen metodologiska och ontologiska utgångspunkt samt val av metod, en 
tematisk analys av kvalitativa intervjuer. I det femte kapitlet presenteras den tematiska 
analysen av intervjuerna tillsammans med utvalda citat från materialet. Denna är uppdelad i 
fyra identifierade teman. I det sista kapitlet diskuteras analysen i relation till uppsatsens syfte 
och frågeställningar. Därefter avslutas uppsatsen efter några slutliga reflektioner om arbetet.  
 

2. Forskningsöversikt 
Forskning om sekundärtrauma återfinns främst i internationell forskning. Det finns många 
amerikanska studier på ämnet (Asker Palmer, 2019, s.13) och utifrån mycket av det 
forskningsmaterial vi har tagit del av är forskningen individbaserad med fokus på hur individer 
kan förebygga och bli medvetna om sekundär traumatisering. Vi kommer att redogöra för denna 
individbaserade forskning men också forskning vi hittat som fokuserar på kollegialt och 
organisatoriskt stöd eftersom det är vad vår uppsats främst kommer utgå ifrån baserat på vårt 
syfte och frågeställningar.  
 
Uppsatsens forskningsöversikt är indelad i tre delar och presenteras nedan som forskning om 
individuellt, kollegialt samt organisatoriskt stöd. Forskningsläget över det individuella stödet 
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går att hitta under rubriken Att arbeta med människor som upplevt trauma. Därefter följer en 
redogörelse för forskningsläget om det kollegiala stödet under rubriken Kollegialt stöd för att 
förebygga sekundär traumatisering. Forskningsläget om det organisatoriska stödet beskrivs 
sedan under rubriken Organisatoriskt stöd för att förebygga sekundär traumatisering. 
Slutligen följer en sammanfattning av forskningsfältet med tillhörande reflektioner.   
 

2.1 Att arbeta med människor som upplevt trauma 
Enligt Charles Figley (1995) kan yrkesverksamma påverkas negativt av att på ett emotionellt 
plan bry sig om människorna man möter i sitt yrke. Att känna sig överväldigad av att lyssna 
på andra människor berätta om traumatiska händelser kan få en att tappa sig själv och känna 
mer distans till sina egna känslor (Figley, 1995, s.1f). Det finns omfattande forskning inom 
socialt arbete kopplat till att arbeta med personer som upplevt trauma. Forskningen fokuserar 
främst på individens upplevelser och hanteringsstrategier gällande sekundärtrauma. I Trauma 
smittar!: allt du behöver veta om sekundärtrauma (2019) får vi ta del av detta forskningsfält 
med flera olika perspektiv, men främst det individbaserade. Boken bygger på en akademisk 
litteraturgenomgång där fokus är att identifiera vad sekundärtrauma innebär och hur det 
uttrycker sig hos individen (Asker Palmer, 2019, s.20). En stor del av boken handlar också om 
hur individen ska hitta olika strategier för att förebygga sekundärtrauma. Kerstin Asker 
Palmer (2019) beskriver hur forskningsfältet behöver synliggöras mer för att öka 
medvetenheten om sekundärtrauma i alla människobehandlande yrken. Individen har ett 
ansvar att ta hand om sig själv och bli medveten om vad det innebär att arbeta med personer 
som upplevt trauma (Asker Palmer, 2019, s.98).  
 
I artikeln The impact of trauma work on trauma workers: A metasynthesis on vicarious 
trauma and vicarious posttraumatic growth (2013) beskriver författarna Keren Cohen och 
Paula Collens hur bland annat personliga faktorer påverkar människor som arbetar med 
traumatiserade personer. Artikeln är en metaanalys och fokuserar på 20 olika kvalitativa 
publicerade artiklar med fokus på traumaarbete och hantering av att bli exponerad för andra 
personers trauma. Författarna kom fram till att arbetet med personer som upplevt trauma kan 
påverka de yrkesverksamma både kort- och långsiktigt när det kommer till stress. 
Copingstrategier hos individen framhålls dock som en skyddande faktor som fungerar för att 
förebygga sekundär traumatisering (Cohen & Collens, 2013, s.577). 
 
Peter Nilsson utforskar i artikeln Are Empathy and Compassion Bad for the Professional 
Social Worker? (2014) hur viss tidigare forskning antagit att för mycket empati och 
medkänsla skulle påverka socialarbetaren negativt i form av empatitrötthet eller sekundär 
traumatisering. Artikeln är en litteraturstudie och utforskar detta utifrån socialarbetare som 
arbetar med personer som upplevt trauma. Författaren till studien drar slutsatsen att för 
mycket empati eller medkänsla inte behöver påverka socialarbetaren negativt. Empati och 
medkänsla visar snarare på närhet till reglering av sina känslor och skulle därför kunna ses 
som att vara positivt (Nilsson, 2014, s.302).  
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2.2 Kollegialt stöd för att förebygga sekundär traumatisering 
Asker Palmer (2019) beskriver hur kollegialt stöd har stor betydelse på arbetsplatsen. I en 
trygg miljö ska man kunna öppna upp och berätta om jobbiga saker för att kunna hantera sina 
känslor och inte behöva bära på sina upplevelser ensam. För att denna trygga miljö ska uppstå 
måste kollegor och ledningen jobba ihop och skapa en tillåtande miljö. Författaren diskuterar 
dock kring att detta riskerar att övergå i att man pratar om svåra händelser på ett onyanserat 
sätt. Med detta menas att man spär på en negativitet som i stället leder till ökad risk för 
sekundär traumatisering. För att kollegialt stöd ska fungera förebyggande krävs stöd och 
förståelse hos kollegorna, samt en tid och plats för att prata om svåra händelser. Den visade 
omtanken för personen som tagit del av en annan människas trauma fungerar som avlastning 
och förebygger på så sätt sekundärtrauma (Asker Palmer, 2019, s.154ff).  
 
Per Isdal (2017) skriver också om kollegialt stöd i relation till sekundär traumatisering. Isdal 
(2017) skriver i samstämmighet med tidigare nämnda författare om vikten av att ha en 
“lägereld” på arbetsplatsen. Med lägereld menar Isdal (2017) att det är viktigt att man har 
möjlighet att sätta sig ner tillsammans för att prata, reagera på dagens händelser och för att bli 
lyssnad på. Författaren skriver att bristen på lämpliga platser och tidpunkter för ventilering, 
eller brist på “lägereldar”, bidrar till att personalen i stället behöver förhålla sig till starka 
händelser på egen hand. Detta kan i sin tur kan leda till sekundär traumatisering. Författaren 
skriver även att ansvaret för att organisera “lägereldar” dels ligger hos kollegor genom att 
vara öppna och mottagliga för varandras tankar och känslor, men också hos organisationen då 
det krävs att man avsätter tid och bygger rutiner specifikt för detta. Han framhåller också 
vikten av att utbilda de anställda i sekundär traumatisering för att de ska få rätt verktyg att 
hjälpa sig själva och sina kollegor (Isdal, 2017, s.159ff).  
 
I Arbetsgruppens psykologi (2005) skriver Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors om 
hur kollegialt stöd är det viktigaste delen av arbetsorganisationen när det kommer till den 
psykosociala arbetsmiljön. Att kollegorna själva tar ansvar för hur arbetsklimatet ska vara är 
av yttersta vikt eftersom det inte är något som kan ske helt på en organisatorisk nivå. Att 
organisationen fungerar är dock en grundläggande förutsättning för att arbetsgruppen ska 
fungera. Med bra arbetsvillkor och struktur menar författarna att en arbetsgrupp har en grund 
att stå på för att kunna fungera på bästa sätt (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005, s.31–34). 
Kollegialt stöd är betydelsefullt för avlastning i arbetet samt i form av krisstöd om något 
händer (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005, s.175). Författarna nämner dock inte specifikt 
sekundärtrauma i sin bok utan fokuserar mer på krisstöd generellt, kopplat till flera olika 
stressfaktorer som inte endast har att göra med att möta traumatiserade personer i sitt yrke. 
 
I artikeln Breaking the taboo: eight Swedish clinical psychologists’ experiences of 
compassion fatigue (2020) beskriver författarna hur kollegialt stöd kan fungera som en 
skyddande faktor vid empatitrötthet och sekundär traumatisering. Studien visade att stöttande 
kollegor på arbetsplatsen ansågs viktigt medan ett arbetsklimat som inte var lika tillåtande för 
att dela erfarenheter ansågs bidragande till sekundärtrauma. Även stöd i form av en empatisk 
chef och en strukturerad organisation ansågs förebyggande vid empatitrötthet och 
sekundärtrauma (Norrman Harling et al., 2020). 



Larsson & Pettersson 

8 (43) 

2.3 Organisatoriskt stöd för att förebygga sekundär traumatisering 
Arbetsmiljöverket (2016) skriver i sina föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 
AFS 2015:4 11§: “Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och 
arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna.” 
(Arbetsmiljöverket, 2016, s.46). Det är enligt dessa föreskrifter viktigt att skapa rutiner och 
möjligheter för de som utöver ett psykiskt krävande jobb att kunna vända sig till chefen och 
kollegorna för att kunna få stöd. För att kunna undvika att den psykiska påfrestningen blir för 
stor kan man exempelvis ha rutiner för handledning och särskilda verktyg och arbetssätt för 
arbetstagarna (Arbetsmiljöverket, 2016, s.46–49). 
 
I en litteraturstudie av Sutton et al. (2022) undersökte man vilken påverkan organisatoriska 
faktorer hade på förekomsten av sekundär traumatisering. Studien inkluderade 23 
kvantitativa, åtta kvalitativa och fem blandade studier i genomgången. Resultaten 
understryker vikten av stödjande chefer, kollegialt stöd och att ha en balanserad mängd 
ärenden samt att dessa är mångsidiga för att motverka sekundär traumatisering. Studien visade 
också att det var viktigt att ha en organisationskultur där man erkänner och validerar sekundär 
traumatisering som fenomen (Sutton et al., 2022). I en studie av Quinn et al (2018) har man 
funnit liknande resultat då man med hjälp av enkäter undersökte vilka variabler som tycktes 
påverka sekundär traumatisering. Man fann likt den tidigare nämnda studien att goda 
relationer med chefer samt en lagom arbetsbelastning var skyddande faktorer. Man fann även 
att högre inkomster kunde ha en förebyggande effekt på utbrändhet och sekundär 
traumatisering (Quinn et al., 2018). 
 
Resultaten från studien går i linje med tidigare forskning om organisatoriska faktorer och 
sekundär traumatisering. I en tidigare studie som heter Organizational correlates of 
secondary traumatic stress and burnout among sexual assault nurse examiners av Stephanie 
M. Townsend & Rebecca Campbell (2009) undersökte man i stället hur organisatoriska 
faktorer påverkade hur sjuksköterskor blev utbrända och/eller drabbades av sekundär 
traumatisering. I studien identifierade de elva organisatoriska faktorer som man såg påverkade 
sjuksköterskorna välbefinnande och man intervjuade de anställda utifrån dessa. Även i dessa 
resultat fann man att organisatoriska och demografiska faktorer spelade en signifikant roll i 
om de blev utbrända eller drabbades av sekundär traumatisering, eller inte påverkades 
överhuvudtaget. Studien är särskilt intressant då de separerade utbrändhet från sekundär 
traumatisering, något som inte alltid beaktas i andra studier av liknande slag. Resultatet visade 
att processen till utbrändhet och sekundär traumatisering var relaterade till varandra men att 
de inte var identiska. Författarna menar att resultaten från studien tyder på att det är viktigt att 
arbetsplatser beaktar organisatoriska faktorer för att motverka sekundär traumatisering 
(Townsend & Campbell, 2009).  
 
Megan R.Holmes et al. (2021) har också funnit indikationer på att bristande organisatoriska 
faktorer kan påverka medarbetare. I studien undersökte man specifikt de psykologiska 
effekterna från COVID-19 pandemin. Författarna kunde utläsa ett samband i att flera 
arbetsplatser som tidigare hade erbjudit hälsofrämjande aktiviteter och organisatoriskt samt 
kollegialt stöd drog in på detta eller att de hade svårt att hitta bra alternativ under COVID-19 
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pandemin. Deltagare med lägre organisatoriskt stöd uppvisade också symtom på sekundär 
traumatisering och PTSD i högre utsträckning. Studien var liten och liknande studier över 
andra områden och med fler variabler skulle behövas för att resultaten skulle vara mer 
pålitliga och applicerbara. Trots det visar den på hur bristande organisatoriskt stöd kan leda 
till högre andel sekundär traumatisering bland socialarbetare (Holmes et al., 2021). 
 
Även Sarah L. Jirek (2020) diskuterar i sin studie om hur den organisatoriska aspekten av 
sekundärtrauma behöver ytterligare forskning. Hon hänvisar till att tidigare forskning främst 
fokuserat på individens ansvar och självhjälp (Jirek, 2020, s.211). I studien undersöktes hur 
personal på ett boende för kvinnor som blivit utsatta för våld upplever att organisationen tog 
ansvar för att förebygga sekundär traumatisering. Resultatet blev att personalen inte visste om 
det fanns någon organisatorisk strategi för att förebygga sekundärtrauma, snarare kom det en 
organisatorisk respons när personal redan blivit drabbade av sekundärtrauma eller på annat 
sätt påverkats negativt av arbetet psykiskt. Den organisatoriska strukturen visade brister i 
förebyggandet av sekundärtrauma och mycket ansvar lades i stället på individuella 
copingstrategier eller i vissa fall stöd från kollegor (Jirek, 2020). 
 
I artikeln Taking an organizational approach to addressing secondary trauma in child 
welfare settings (2019) beskriver Erika Tullberg forskningsfältet kopplat till arbetet med barn 
och unga. Tullberg (2019) skriver om hur transparens när det kommer till beslutsfattande, att 
kunna framföra sina åsikter om arbetet, kollegialt stöd på arbetsplatsen samt tillsyn av chefer i 
sitt arbete kan verka förebyggande av sekundär traumatisering. Författaren beskriver dock i 
sina slutsatser att det inte finns tillräckligt med forskning kring konkreta åtgärder och att detta 
behöver forskas mer om för att kunna förebygga sekundärtrauma på en organisatorisk nivå 
(Tullberg, 2019).  
 
I Meta-Analysis of Risk Factors for Secondary Traumatic Stress in Therapeutic Work With 
Trauma Victims (2015) undersöker författarna olika riskfaktorer för sekundär traumatisering 
genom att analysera 38 tidigare studier där 17 olika riskfaktorer identifieras. Resultatet av 
studien visar att hög arbetsbelastning är en stor riskfaktor, tillsammans med personliga 
trauman. Studien visar att det är svårt att identifiera vad som konkret innebär störst risk för 
sekundär traumatisering eftersom det oftast handlar om att flera risker tillsammans leder till 
sekundärtrauma och inte en enskild risk. Författarna hänvisar till att fler studier behövs för att 
kunna säkerställa riskfaktorer såväl som skyddsfaktorer (Hensel et al., 2015). 
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2.4 Sammanfattning av forskningsfältet 
Tidigare forskning visar att sekundärtrauma är vanligt förekommande inom socialt arbete och 
påverkar socialarbetare. Forskningsfältet har visat att det finns en medvetenhet om 
sekundärtrauma inom socialt arbete. Trots detta finns det vissa svårigheter med förebyggandet 
av sekundärtrauma, även om socialarbetare själva och deras arbetsplatser har utvecklat 
strategier för att kunna hantera arbetet med traumatiserade personer.  
 
På en individuell nivå finns det både nationell och internationell forskning kring hur individen 
upplever och kan förebygga sekundär traumatisering genom till exempel personliga 
copingstrategier. Kollegialt stöd nämns också som en skyddande faktor men detta område 
finns det inte lika mycket forskning kring. I den forskning vi har hittat finns det inga studier 
som har det kollegiala stödet som huvudfokus eller frågeställning gällande förebyggande av 
sekundärtrauma. Detta resultat har i stället framkommit under exempelvis intervjuer där 
respondenterna själva nämnt detta som en skyddande faktor och har således mest avhandlats i 
resultatdelen av studierna.  
 
Det finns främst internationell forskning om det organisatoriska stödet i förebyggandet av 
sekundärtrauma. Då tar man upp det i förhållande till individens upplevelser och kopplar det 
till hur förebyggandet fungerar konkret på arbetsplatsen. Vissa studier som tar upp 
organisatoriskt stöd nämner det, på samma sätt som det kollegiala stödet, mer svepande i 
resultatdelen i de studier som inte specifikt fokuserar på organisatoriskt stöd. Det som 
framkommer i resultaten är att sekundärtrauma kan förebyggas genom att ha en väl 
fungerande organisation där arbetsplatsen tar ansvar för hur medarbetaren mår och hur 
arbetsbelastningen ser ut. Det framkommer även i flera studier att individuella 
copingstrategier kan vara otillräckligt för att förebygga sekundär traumatisering om det inte 
också finns en fungerande struktur i organisationen. Samtliga studier efterlyser mer forskning 
kring ämnet.  
 
Genom att ha identifierat dessa kunskapsluckor kring fokus på kollegialt och organisatoriskt 
stöd i forskning om förebyggandet av sekundärtrauma, hoppas vi med vår studie få mer 
inblick i hur dessa stöd upplevs fungera hos socionomer inom olika socialförvaltningar.  
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3. Teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt beskrivs de teorier som vi analyserar materialet utifrån. Dessa 
är organisationskultur & känsloarbete samt psykosocial arbetsmiljö. I den första delen 
kommer vi gå igenom känsloarbete i en organisationskultur och hur det kan få negativa 
konsekvenser för arbetstagaren. Detta perspektiv handlar om hur arbetstagaren identifierar sig 
med sitt arbete samt organisatoriska krav på arbetstagare avseende känsloarbete. Genom att 
använda detta perspektiv hoppas vi kunna identifiera organisatoriska krav som kan ge 
negativa konsekvenser på den psykosociala arbetsmiljön. Därefter kommer vi gå igenom 
begreppet psykosocial arbetsmiljö, dels vad det är och vilka konsekvenser en sämre 
psykosocial arbetsmiljö kan medföra, dels de olika nivåer av ansvar som beskrivs. Med det 
här perspektivet hoppas vi kunna utforska det kollegiala stödets betydelse samt 
organisationens ansvar för förebyggandet av sekundär traumatisering.  
 

3.1 Organisationskultur och känsloarbete 
Arlie Hochschild (2012) menar att det finns tre ståndpunkter från vilka arbetstagare tar sig an 
sitt arbete kopplat till känslor. Det första är att arbetstagaren helhjärtat identifierar sig med sin 
yrkesroll och därmed får svårigheter att distansera sig från sitt arbete och riskerar att bli 
utbränd. Den andra ståndpunkten handlar om att arbetstagaren känner sig distanserad från sitt 
arbete, men om något går fel kan arbetstagaren ta på sig skulden och skuldbelägga sig själv 
för att inte tagit arbetet på allvar. I den tredje ståndpunkten beskrivs arbetstagaren på samma 
sätt som den andra ståndpunkten, distansera sig från sitt arbete. Skillnaden ligger dock i att 
arbetstagaren ser sitt arbete som en “verklighetsflykt” och tar inte på sig skulden om något går 
fel. Denna ståndpunkt kan i förlängningen leda till ett cyniskt uppträdande i sin yrkesroll och 
en känsla av främlingskap inför sitt arbete. Hochschild (2012) menar att samtliga av dessa 
ståndpunkter kan vara skadliga, om än att den första kan vara mer skadlig än de andra. Viktigt 
att notera är dock att skadligheten i samtliga skulle kunna reduceras genom att arbetstagarna 
får känna mer kontroll över sina yrkesliv (Hochschild, 2012, s.126). Detta resonemang 
relaterar till vår studie eftersom sekundärtrauma kan leda till utbrändhet och är på många sätt 
kopplat till arbetsplatsen. Att distansera sig från sitt arbete är relevant eftersom symtom på 
empatitrötthet, som på många sätt är likt sekundärtrauma, kan vara att man känner ett så kallat 
främlingskap som Hochschild (2012) skriver om och att en känsla av att inte orka känna 
känslor i sitt arbete. Även kopplingen till kontroll över yrkeslivet är något som tidigare 
forskning tagit upp i relation till sekundärtrauma och organisation. 
 
Hochschild (2012) beskriver även förväntningar kopplat till arbetsplatsen. Om yrket innefattar 
social interaktion med klienter krävs det av arbetstagaren att man är känslomässigt engagerad 
i mötet. Författaren menar att organisationer utövar en viss kontroll över sina arbetstagarens 
känsloarbete genom att träna och övervaka arbetstagarna så att de utför arbetet enligt 
organisationens känsloregler (Hochschild, 2012, s.102). Oskar Engdahl och Bengt Larsson 
tolkar Hochschilds resonemang om organisation och känsloarbete i Sociologiska perspektiv: 
grundläggande begrepp och perspektiv (2011). De beskriver att användningen av 
emotionalitet i sitt arbete suddar ut linjen mellan ens privata känsloarbete och organisationens 
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krav på hur känsloarbetet ska ske under arbetstid. Detta kan leda till svårigheter att särskilja 
arbete och privatliv. Att professionalisera känslor kan även leda till utbrändhet hos 
arbetstagaren för att hen ansträngt sig för att kunna göra sitt jobb enligt känsloregler i arbetet. 
Utbrändheten kan leda till att arbetstagaren upphör att kunna känna känslor överhuvudtaget, 
varken i yrket eller privat (Engdahl & Larsson, 2011, s.187). Förväntningarna på 
arbetstagaren hos organisationen är relevant för vår studie eftersom denna teori utforskar 
organisationens ansvar i det känslomässiga arbetet. I socialt arbete krävs känslomässigt 
arbete, men tanken är att detta teoretiska perspektiv ska kunna belysa om socialarbetare i vårt 
fall upplever om organisationen arbetar för att avlasta från det känslomässiga arbetet eller om 
det finns en upplevd press från organisationen att klara av det känslomässiga arbetet eftersom 
det ingår i yrket. 
 

3.2 Psykosocial arbetsmiljö 
Gunvor Gard (1999) beskriver begreppet psykosocial arbetsmiljö i boken Människan i 
arbetslivet: teori och praktik. Gard (1999) menar att det finns tre väsentliga kriterier för att ett 
arbete ska vara bra ur ett psykosocialt arbetsperspektiv. Det första är att arbetet ska ha ett 
kvalificerat kunskapsinnehåll samt innefatta självbestämmande. Det andra kriteriet är att 
arbetet ska innefatta ett socialt samspel med sociala kontakter och samarbete. Där innefattas 
socialt stöd som enligt författaren kan verka som en moderator mellan stressreaktioner och 
krav från organisationen. Socialt stöd kan vara starka sociala band, gemenskap, uppskattning 
och kamratskap. Det sista kriteriet är grundläggande trygghet såväl materiellt som fysiskt och 
emotionellt (Gard, 1999, s.65f).  
 
Gard (1999) beskriver också psykosocial arbetsmiljö ur ett organisatoriskt perspektiv. Hon 
menar att psykosocial arbetsmiljöproblematik behöver ses ur perspektivet av olika 
organisatoriska nivåer för att man ska kunna identifiera orsaken och lösningen till problemet. 
De fyra nivåer hon beskriver är politisk, organisatorisk, grupp samt individnivå. Författaren 
menar att det är viktigt att identifiera rätt problem till rätt nivå då den nivån som problemet 
uppstod på också är den nivån där problemet kan lösas. Annars kan det lätt kan uppfattas som 
att all psykosocial problematik uppstår på individnivå och att skulden och ansvaret då 
felaktigt läggs på individen (Gard, 1999, s.67f).  Den första nivån, 
politisk/samhällelig/kulturell nivå, är psykosociala problem som uppstår på grund av politiska 
beslut, lagstiftning, kulturella vanor och liknande. Den andra nivån är den organisatoriska 
nivån. Den innefattar psykosociala faktorer som kommer från förändringar i arbetsledningen 
eller mål, struktur, riktlinjer och liknande. Den tredje nivån är gruppnivå. Den handlar om 
faktorer inom arbetsgruppen som förändringar i relationer och arbetsgruppen. Den fjärde 
nivån är psykosociala faktorer som sker på individnivå. Där innefattas faktorer såsom 
skillnader i vanor, personlighet, stress från arbetsuppgifter och liknande. Författaren skriver 
att den stress som en individ upplever i arbetet kan ses som den kombinerade stressen från 
dessa fyra nivåer och att det därför är viktigt att arbeta med individens upplevelser av samtliga 
nivåer (Gard, 1999, s.68).  
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4. Metod 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vår ontologiska samt epistemologiska 
utgångspunkt, metodval, urval & avgränsningar samt hur vi gått tillväga för att genomföra 
studien. Utöver detta presenteras också vår analysmetod, studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet samt våra etiska ståndpunkter. 
 
4.1 Forskningsansats 
I vår uppsats strävar vi efter att förstå socialarbetarnas upplevelser genom tolkning. Vår 
vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är hermeneutisk då vi utgår ifrån att det inte finns någon 
objektiv verklighet utan att verkligheten består av innebörder som behöver tolkas och 
rationaliseras för att förstås (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.309). Genom en hermeneutisk 
tolkning hoppas vi på att kunna få en djupare förståelse för hur olika arbetsplatser arbetar för 
att förebygga sekundär traumatisering. Den hermeneutiska idétraditionen har utvidgats och 
deltats upp till att nu innefatta flera olika perspektiv, däribland ett induktivt, deduktivt och 
abduktivt perspektiv. Det abduktiva förhållningssättet innebär att man går utöver det snävt 
logiska resonemanget och tillför en förklaring till det som observeras. Det innebär alltså att 
formulera de villkor som gäller för att en observation ska vara begriplig (Sohlberg & 
Sohlberg, 2013, s.155). I den här uppsatsen kommer vi framför allt att förhålla oss till ett 
abduktivt perspektiv i våra slutledningar då vi inte kan besvara våra frågeställningar utan att 
själva abstrahera respondenternas svar. Genom att tolka respondenternas svar ämnar vi att 
skapa sammanhang av våra observationer för att på så sätt göra dem begripliga. 
 
4.2 Metodval 
Deborah K. Padgett (2017) skriver att kvalitativ metod är den metoden som lämpar sig bäst då 
man ämnar få ett inifrånperspektiv och då man söker djup snarare än bredd i sina studier. Hon 
skriver att det kvalitativa synsättet kan användas för att förstå upplevelsen av det som 
observeras och skapa mening utifrån det. Hon menar också på att det är särskilt användbart då 
man ska förstå komplexa sociala situationer (Padgett, 2017, s.16). Då vi med den här 
uppsatsen ämnar få en fördjupad förståelse av socialarbetares upplevelser från deras 
arbetsplatser har vi valt att använda oss kvalitativ metod i form av semistrukturerade 
intervjuer. Det innebär att vi kommer att utgå från en förberedd intervjuguide (se bilaga 1) 
men att vi också kan frångå dessa frågor för att ställa följdfrågor som vi anser vara relevanta. 
Intervjuprocessen i en semistrukturerad intervju är väldigt flexibel och ger således möjlighet 
till att få en djupare förståelse för intervjudeltagares upplevelser och tolkningar. Detta 
eftersom intervjuformen tillåter anpassning efter de svar som framkommer under intervjun 
(Bryman, 2018, s.563).  
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4.3 Avgränsningar 
Sekundär traumatisering är något som kan drabba socionomer oavsett vilken klientgrupp man 
arbetar med. För att avgränsa oss har vi valt att endast undersöka hur socialarbetare som 
arbetar på socialförvaltningar upplever detta. Den här avgränsningen har valt att göra för att 
på ett enklare sätt kunna koppla an till vår valda teori som är känsloarbete. Vi tänker oss är att 
socialarbetare som arbetar för socialförvaltningar dels representerar sig själva i mötet med 
klienten, och dels organisationen och att detta kan vara påfrestande på olika sätt då man också 
har ett ansvar gentemot organisationen.  
 
Vi väljer också att intervjua socialarbetare framför chefer eller teamledare då vi är 
intresserade av att höra hur socialarbetare upplever att den organisatoriska strukturen kring 
ämnet fungerar snarare än hur riktlinjerna ska fungera i teorin. Då syftet dels är att se hur det 
organisatoriska stödet upplevs hade vi inte kunnat besvara våra frågeställningar genom att 
intervjua chefer eller teamledare. 
 
4.4 Urval 
För att kunna besvara våra frågeställningar har vi till en början använt oss av ett selektivt 
målinriktat urval. Det innebär att vi direkt har valt ut deltagare utifrån våra avgränsningar som 
vi anser lämpade för att vi ska kunna besvara våra frågeställningar (Bryman, 2011, s.498). 
Detta har vi valt då vi endast har några veckor på oss att skriva den här uppsatsen vilket inte 
ger oss tid till att hitta respondenter genom andra sökningsmetoder.  
 
Förfrågningar har gjorts genom att skicka ut mail till olika socialförvaltningar där vi 
presenterar oss, vår uppsats samt våra kriterier för deltagande (se bilaga 2). För att välja ut 
socialförvaltningar har vi utgått från Sveriges kommuner och landstings (2016) definition av 
“större stad” och skickat mail till samtliga. Av de mail vi skickade ut fick vi förhållandevis få 
respondenter. Några svarade att de gärna hade varit med men att det inte fanns någon 
socialsekreterare som hade tid att avvara. Dessa bortfall är värda att anmärka på då de pekat ut 
arbetsbelastningen hos dessa socialsekreterare som orsak till bortfallet. Då arbetsbelastningen 
är en av de organisatoriska faktorer som vi undersöker i den här studien hade det varit 
intressant och gynnande för analysen att få med även deras svar.  
 
Utifrån våra mailutskick fick vi kontakt med fyra olika intervjudeltagare. Då kriterier för den 
här uppsatsen är att vi ska ha minst tio deltagare använde oss därför också av snöbollsmetoden 
för att hitta fler respondenter. Det innebär enligt Alan Bryman (2018) att man till en början får 
kontakt med ett mindre antal människor för sin studie, dessa personer hjälper en sedan vidare 
för att få kontakt med ytterligare respondenter. Nackdelar med att använda sig av 
snöbollsmetoden är att respondenterna själva väljer vilka de ska fråga, vilket kan resultera i att 
de endast väljer kollegor som känner och tänker som dem. De kan också påverka hur man 
svarar om man vet att en kollega kan komma att ta del av svaren i den färdiga uppsatsen. Vi 
tänker att det trots detta också kan vara en fördel att intervjua fler från samma kontor då vi får 
in fler perspektiv av samma arbetsplats, vilket kan vara intressanta aspekter att ha med i 
analysen (Bryman, 2018, s.245).  
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Genom att använda oss av den här metoden hittade vi ytterligare sex respondenter. 
Sammantaget kommer deltagarna i studien från sex olika socialkontor i både stora, medelstora 
och mindre städer runt om i Sverige. Samtliga deltagare är kvinnor som är utbildade och 
arbetar som socionomer. Den respondent som har arbetat som socionom minst tid har arbetat i 
strax över ett år och den som har arbetat längst har arbetat i 14 år. Alla respondenter har 
arbetat på sin nuvarande arbetsplats i över ett år.  
 

4.5 Genomförande 
Datainsamlingen skedde under en period av två veckor. Av tidsbesparande och praktiska skäl 
skedde samtliga intervjuer genom videomöte på tjänsterna zoom eller teams. Intervjuer 
genom onlinetjänster är i stort sett lika som intervjuer ansikte mot ansikte. Det finns dock en 
något större risk att deltagarna väljer att inte delta eller besvara vissa frågor om intervjun sker 
online. För att motverka detta är det viktigt att forskarna är tydliga med respondenterna om 
hur intervjun kommer gå till och hur materialet kommer att behandlas så att deltagarna känner 
sig trygga med tillvägagångssättet (Bryman, 2018, s.590). Det finns dessutom en skillnad 
mellan om intervjun sker synkront eller asynkront. En intervju som sker synkront sker i realtid 
och man är alltså online samtidigt. Om intervjun sker asynkront betyder motsatsen och 
intervjun kan då ske via att frågorna ställs skriftligt i mail (Bryman, 2018, s.622). Intervjuerna 
skedde synkront och tog mellan 30–45 minuter och dessa spelades in via dator alternativt 
ljudinspelning via telefon. Detta fick intervjudeltagarna information om innan mötet i 
informationsbrevet som skickades ut men också muntligt innan intervjun påbörjades. Samtliga 
deltagare har också fått ta del av samtyckesblanketten via mail innan det att intervjuerna 
genomfördes (se bilaga 3). 
 

4.6 Tematisk analys 
I den här uppsatsen används en tematisk analysmetod för att analysera det insamlade 
intervjumaterialet. Tematisk analys innebär att man har en utgångspunkt i olika teman i ens 
material. Det insamlade materialet används under dessa tematiska rubriker och ett urval sker 
när man väljer vilka teman man tar med (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.122). Vi anser att 
detta är en passade analysmetod för oss eftersom den lämpar sig för kvalitativ metod och 
specifikt för analys av intervjumaterial. Detta eftersom man kodar och tematiserar det material 
man samlat in och på så sätt kan få en mer överblickbar bild av sitt material. 
 
Enligt Braun & Clarke (2006) finns det sex faser att följa då man genomför en tematisk analys 
som vi kommer beskriva utifrån hur vi har använt oss av dessa. Den första fasen av analysen 
är att bekanta sig med materialet som ska användas samt att transkribera. Det är en viktig del 
av analysen då man enligt författarna “lära känna” materialet på det här sättet och på så sätt 
lättare kan se mönster och teman senare i analysen (Braun & Clarke, 2006, s.87). I den här 
uppsatsen har intervjuerna först lyssnats igenom av båda författarna för att sedan transkriberas 
för hand. Därefter har båda författarna läst igenom transkriberingen igen. Den andra fasen 
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innebär att man kodar materialet. För att göra detta väl förutsätter det att man genomfört fas 
ett grundligt och att man därifrån har några initiala idéer för vad som är intressant i materialet 
(Braun & Clarke, 2006, s.88). I den här uppsatsen har båda författarna först kodat samtliga 
transkriberingar var för sig och sedan har materialet lagts ihop för att skapa gemensamma 
koder. 
 
I den tredje fasen sorteras samtliga koder in under bredare teman. I den här fasen är det viktigt 
att reflektera över hur de olika koderna förhåller sig till varandra men även hur de olika 
temana förhåller sig till varandra. I den här uppsatsen analyserar vi främst materialet och 
skapar teman på en latent nivå. Det innebär att vi utöver att tolka den direkt uttalade 
innebörden av materialet också undersöker den underliggande betydelsen. Vi har valt en latent 
nivå för att kunna undersöka hur olika typer av stöd förhåller sig till varandra utifrån hur de 
framställs i materialet. Då det inte är något som uttalas eller benämns direkt krävs det en 
latent snarare än semantisk nivå av analysen för att komma åt detta (Braun & Clarke, 2006, 
s.84ff). På liknande sätt som i fas två har båda författarna till den här uppsatsen sorterat koder 
och skapat teman var för sig, för att sedan lägga ihop resultaten och diskuterat fram 
gemensamma teman. Till en början identifierades fem olika teman som samtliga koder 
delades in i. Dessa var arbetsbelastning, handledning, organisatoriska brister, kollegialt stöd 
och det egna ansvaret.  
 
Då det finns framtagna teman påbörjas den fjärde fasen där man reviderar och granskar 
samtliga teman för att bedöma relevansen och tyngden ytterligare en gång. I den här fasen kan 
man ta bort, lägga ihop eller dela upp de teman man har funnit för att bygga en tematisk karta. 
Här är det också viktigt att reflektera kring meningen bakom samtliga teman. Den femte fasen 
påbörjas då den tematiska kartan anses vara klar. Den fasen innefattar att definiera och 
namnge teman utifrån essensen, det meningsbärande i samtliga teman. Den innefattar också 
att identifiera det gemensamt meningsbärande för alla teman. När de tidigare faserna är helt 
klara påbörjas den sista fasen som är att skriva ihop analysen (Braun & Clarke, 2006, s.91f). I 
dessa sista faser omarbetades de teman som tidigare identifierats till att i stället innefatta fyra 
teman som vi ansåg hade en högre relevans utifrån uppsatsen syfte. Den slutliga tematiska 
analysen är indelad i teman som givits namnen Det egna ansvaret för emotionellt 
engagemang i arbetet, Det kollegiala stödets betydelse, Det kollegiala stödets begränsningar 
och Det organisatoriska stödets betydelse. Utifrån samtliga teman har materialet sedan 
analyserats med hjälp av de teoretiska perspektiven och presenteras längre ner i uppsatsen 
under rubriken Resultat och analys.  
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4.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Då kvalitativa studier inte är generaliserbara eller mätbara på samma sätt som en kvantitativ 
metod är så kan man inte heller tala om studiens validitet med samma kriterier som för den 
sistnämnda metoden. Flera forskare har även ifrågasatt relevansen av begreppen validitet eller 
reliabilitet i kvalitativ forskning då man främst inte strävar efter att mäta resultaten utan i 
stället tolka dessa. Enligt Bryman (2018) finns det därför tillförlitlighetskriterier att förhålla 
sig till som är framtagna för kvalitativa studier. Dessa är överförbarhet, trovärdighet, 
pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Författaren skriver att trovärdigheten 
säkerställs om studiens genomförande är i linje med etiska principer och regler. För att 
säkerställa att vår uppsats är trovärdig har vi gått igenom vår frågeguide (bilaga 1) för att 
säkerställa att inga frågor är ledande. Detta har vi gjort för att minimera risken för att 
resultatet ska bli missvisande (Bryman, 2018, s.467f). 
 
Bryman (2018) beskriver att pålitligheten i en studie kan förstärkas genom att författarna 
noggrant går igenom hur man har gått tillväga och genomfört studien. För att styrka 
pålitligheten i vår studie har vi varit noga med att beskriva tillvägagångssättet och 
genomförandet så transparant som vi har kunnat. Författaren skriver också att möjligheten att 
styrka och bekräfta en studie innebär att författaren säkerställer att denne haft en hög 
objektivitet i utförandet samt agerat i god tro under studien gång (Bryman, 2018, s.467f). För 
att säkerställa detta har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt samt vad som är våra egna 
uppfattningar på ett transparent sätt. 
 
Då kvalitativ forskning strävar efter djup snarare än bredd så tenderar resultatet också att ha 
fokus på det kontextuellt unika, på betydelsen av den sociala verklighet som studeras. För att 
öka överförbarheten av en kvalitativ studie brukar det därför läggas vikt vid att göra en så 
kallad “thick description” eller “tät beskrivning”. Med det menas att man beskriver personer, 
situationer eller kulturer på ett fylligt och detaljrikt sätt. Genom att göra detaljerade 
beskrivningar av observationer ökar överförbarheten genom att andra forskare då kan bedöma 
hur pass överförbara resultaten är (Bryman, 2018, s.468). För att öka överförbarheten i vår 
uppsats har vi beaktat detta och försökt att även beskriva våra observationer i analysen för att 
göra den mer detaljerad. 
 
Det finns också kritik mot subjektiviteten i kvalitativ forskning då den kvalitativa forskaren 
oundvikligen behöver utgå ifrån sin egen uppfattning av materialet för att kunna tolka det, 
vilket också präglar resultatet av studien (Bryman, 2018, s.485). Då vi är två författare till den 
här uppsatsen så har vi försökt minimera de negativa effekterna av subjektiva tolkningar 
genom att först tolka resultatet var för sig, för att sedan lägga ihop våra tolkningar och tolka 
de tillsammans. Subjektiviteten i en tolkning går inte att komma ifrån men vi tror att en 
medvetenhet kring detta gör att vi kan använda oss av det som en analytisk fördel genom att 
jämföra våra subjektiva uppfattningar. 
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4.8 Etik 
Grundläggande etiska principer handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och 
anonymitet. För svenska forskare gäller fyra huvudkriterier för forskning som bedrivs. De 
fyra kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Principerna finns för att skydda deltagare som är direkt medverkande i 
studien och ska alltid beaktas (Bryman, 2018, s.170f). I genomförandet av intervjuerna har vi 
varit transparenta med deltagarna om syftet med vår studie samt hur materialet kommer 
användas. Innan varje intervju har ett informationsblad samt samtyckesblankett skickats ut till 
varje deltagares mail. Vi har också anonymiserat vårt insamlade material för att deltagarna 
inte ska kunna identifieras. Samtliga deltagare har också blivit upplysta om att frivilligheten i 
att delta i studien samt hur de går tillväga om de önskar att avbryta sin medverkan.  
 
Sekundär traumatisering är ett ämne som kan vara känsligt för den som är direkt eller indirekt 
drabbad. Även om den här uppsatsens syfte inte är att fråga om individens personliga 
upplevelser så är det något som kan väcka obehag att prata om. För att säkerställa att 
deltagarna inte ska uppleva obehag utifrån de frågor vi ställer har vi skrivit ut uppsatsens syfte 
i mailutskicket som samtliga deltagare tagit del av innan de tackat ja. Där framgår det att vi 
kommer att ställa frågor om sekundär traumatisering i relation till organisatoriskt samt 
kollegialt stöd. Vi har också valt att läsa upp en definition av sekundär traumatisering i början 
av intervjun för att säkerställa att deltagarna är medvetna om vad intervjun handlar om innan 
de tar ställning till om de vill fortsätta sitt deltagande eller inte.  
 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras uppsatsens resultat och analys utifrån det insamlade 
intervjumaterialet. Samtliga intervjuer har transkriberats och kodats utifrån tidigare 
beskrivning för att sedan tematiseras. Utifrån det genomarbetade materialet har fyra teman 
slutligen identifierats och presenteras i detta kapitel som Det egna ansvaret för emotionellt 
engagemang i arbetet, Det kollegiala stödets betydelse, Det kollegiala stödets begränsningar 
och Det organisatoriska stödets betydelse. Under samtliga rubriker presenteras utvalda citat 
från intervjudeltagarna, dessa analyseras sedan utifrån psykosocial arbetsmiljö samt 
organisationskultur och känsloarbete. Slutligen sammanfattas analysen under varje rubrik. 
Materialet analyseras med uppsatsens syfte och frågeställningar i åtanke men dessa delar 
kopplas inte samman förens i diskussionen.  
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5.1 Det egna ansvaret för emotionellt engagemang i arbetet 
Den här studien syftar till att få en djupare förståelse om det kollegiala samt organisatoriska 
stödets betydelse för att förebygga sekundär traumatisering. Det egna ansvaret är dock något 
som har lyfts i samtliga intervjuer och resultaten visar att flera av deltagarna lägger en stor del 
av ansvaret på sig själva genom beskrivningar om att vara för engagerad eller göra för mycket 
socialt arbete. I dessa fall beskriver deltagarna att de själva eller kollegor blivit påverkade av 
arbetet och att ansvaret då ligger på den själv eller den personen som drabbats att hantera det. 
I vissa av dessa fall beskrivs det dock som att det inte har funnits några andra alternativ. 
Intervjuperson 3 (IP3) var den enda av intervjudeltagarna som hade egna erfarenheter av 
sekundär traumatisering och därför återkommer citat från henne vid flera tillfällen under 
denna rubrik. Nedan beskriver intervjuperson 3 att hon gör uppgifter som egentligen inte hör 
till hennes arbetsuppgifter: 
 

IP3: “De (chefer) säger ju oftast att man gör för mycket socialt arbete, att det är liksom det sociala 
arbete som jag gör att det kanske inte ingår i mina arbetsuppgifter och det vet jag att det kanske inte 
gör... [...] Men ibland så är det ju så att klienterna vill inte ta emot boendestöd, då behövs att jag går 

dit och följer upp[...] Om inte jag hade gjort det ja men då hade ju inte hyran blivit betald och inte 
elen eller någonting.” 

 
Intervjuperson 3 beskriver hur hon känner ett stort ansvar för att göra dessa extra 
arbetsuppgifter eftersom hon vet att personen kommer hamna i en svår situation om hon inte 
gör det. I just det här exemplet beskriver hon att det kan vara för att klienten inte vill ta emot 
boendestöd som hade kunnat hjälpa till med dessa uppgifter i stället. Utifrån Hochschilds 
(2012) tre ståndpunkter från vilka arbetstagare tar sig an sitt arbete skulle detta kunna ses som 
att arbetstagaren identifierar sig helhjärtat med sin yrkesroll. Enligt författaren skulle detta 
kunna leda till att arbetstagaren känner att den får svårt att distansera sig från sitt arbete, något 
som i sin tur kan leda till utbrändhet (Hochschild, 2012, s.126). Utifrån perspektivet om 
psykosocial arbetsmiljö och organisationsnivåer kan det här problemet ses på lite olika sätt. 
Organisationsnivåerna innefattar politisk, organisatorisk, grupp samt individnivå. Genom att 
identifiera rätt problem till rätt nivå kan man komma till rätta med problemet. Detta då den 
nivån som problemet uppstod på oftast är den nivån där problemet kan lösas (Gard, 1999, 
s.68). Det skulle dels kunna ses som att det är upp till arbetstagaren i detta fall att själv finna 
sätt att hantera arbete på och att problemet därför ligger på individuell nivå. Men det skulle 
också kunna ses som ett problem som uppstått på organisatorisk nivå och att den här 
situationen beror på förändringar i mål, riktlinjer, struktur eller liknande som kanske gör att 
det blir svårare eller mindre attraktivt för klienterna att ta emot boendestödet. Då 
intervjuperson 3 ser att det inte finns något alternativ som hon kan erbjuda så tillskriver hon 
kanske därför problemet till sig själv. Gard (1999) skriver att det är vanligt att problem som 
uppstår på samtliga organisatoriska nivåer ses på som att de uppstår på individnivå, men att 
det långt ifrån alltid är så (Gard, 1999, s.67). Chefernas beskrivning av att handläggarna gör 
för mycket socialt arbete skulle enligt perspektivet därför gå att se som en ansvarsförskjutning 
från en organisation med brister.  
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En del intervjudeltagare beskriver det egna ansvaret på andra sätt. De flesta deltagarna kände 
inte igen sig i beskrivningen av sekundär traumatisering personligen, men en stor andel kunde 
känna igen symtomen hos kollegor. En respondent beskriver hur en kollega som först jobbade 
på en annan del av socialförvaltningen blev utbränd efter att ha varit emotionellt engagerad i 
klienterna: 
 
IP1: ”Hon blev väldigt emotionellt engagerad och det tog för mycket på henne. Hon gick in i väggen 
och blev utbränd och det tog över ett år innan hon återhämtade sig. Det var dels att hon pushade sig 

själv vilket, ja... men det är mänskliga faktorer, vi är fortfarande människor.” 
 
Även i det här fallet beskrivs ansvaret ligga mycket hos individen, att hon pushade sig själv 
och blev för emotionellt engagerad. I ett jobb som kräver känsloarbete beskriver Engdahl & 
Larsson (2011) utifrån Hochschilds teori om känsloarbete hur linjen mellan privat 
känsloarbete och organisationens krav på känsloarbete suddas ut. En konsekvens av detta kan 
bli att man har svårt att skilja arbete och privatliv åt (Engdahl & Larsson, 2011, s.187). Även 
här blir det relevant att diskutera ansvarsfördelning utifrån de olika organisatoriska nivåerna. I 
det här fallet kan det ses som att organisationen ställer krav om känsloarbete på arbetstagaren 
men utan att också erbjuda stöd för hur man ska klara av att hantera detta i sin arbetsroll. 
Ansvaret för att klara det hamnar då helt på individnivå, trots att det är den organisatoriska 
nivån som ställer kravet om känsloarbete. Nilsson (2014) beskriver i sin forskning om empati 
och medkänsla kopplat till socialt arbete att emotionellt engagemang i sitt arbete inte behöver 
vara negativt för socialarbetaren. Snarare menar författaren att empati och medkänsla kan vara 
positivt i arbetet eftersom det visar på närhet till reglering av sina känslor (Nilsson, 2014, 
s.302). Man kan därmed argumentera för att emotionellt engagemang i sig inte har en negativ 
påverkan för sekundär traumatisering men kan i kombination med hög arbetsbelastning samt 
krav på känsloarbete få en negativ effekt. Orsaken till sjukskrivningen i det här fallet uttrycks 
vara på grund av individuella faktorer snarare än organisatoriska. Trots att emotionella 
engagemang i sig inte är skadligt så uttrycks det ligga till grund för sjukskrivningen i stället 
för organisatoriska faktorer.  
 
En intervjuperson berättade om egna erfarenheter av sekundär traumatisering och beskrev hur 
hon hade en klient som hade mycket ångest och som hon upplevde att hon tog över från 
klienten: 
 
IP3: “Jag har en kvinna som hade väldigt, väldigt stor ångest och hon var väldigt kontaktsökande och 
det kändes som att all den ångesten hon hade den liksom den släppte hos henne och det var för att jag 

tog emot den på något sätt.” 
 
Deltagaren beskriver att hon tog över ångesten från klienten. Även detta går att koppla till 
Hochschilds (2012) första ståndpunkt om att identifiera sig med sitt arbete då respondenten 
beskriver att hon tog emot sin klients ångest och fick därmed bära klientens känslor själv. Att 
kunna skapa distans mellan privatliv och yrkesliv är därför svårt eftersom det sociala arbetet 
till stor del handlar om att kunna hjälpa andra och kunna lyssna och ta emot sina klienters 
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berättelser. Hon beskriver även att hon inte alltid har kunnat få kontakt med en kollega då hon 
har behövt prata efter möten och att hon då fått ta med sig de känslorna hem: 
 

IP3: “Nej det går ju inte släppa på en gång utan nej men man får… ja men jag motionerar väldigt 
mycket, cyklar så efter att man har tränat eller om man har liksom gjort någonting fysiskt då brukar 
det släppa fast det hänger kvar länge det gör det. och sen så får man ju ta det sen dagen efter och 

prata med någon för det är just att man pratar med någon då släpper det väldigt mycket då får man 
dela det här med någon annan.” 

 
Även detta går att relatera till Hochschilds (2012) första ståndpunkt. Den konsekvens som blir 
av att respondenten inte har möjlighet att distansera sig från sitt arbete helt gör att hon tar med 
sig de obearbetade känslorna hem. Att behöva vänta till nästa dag för att kunna prata med en 
kollega gör att de svåra känslorna ligger kvar. Enligt tidigare forskning av Asker Palmer 
(2019) beskrivs individen ha ett eget ansvar att ta hand om sig själv i förebyggandet av 
sekundär traumatisering (Asker Palmer, 2019, s.98). I detta fall är respondenten medveten om 
att hon behöver hitta egna copingstrategier för att kunna hantera att möta personer som 
upplevt trauma. Svårigheten ligger dock i att hon också upplever att dessa strategier behöver 
kompletteras av att kunna få stöd från sina kollegor. Respondenten lägger även en del av 
ansvaret på sig själv att inte boka sena möten när ingen kollega är kvar på arbetsplatsen: 
 
IP3: “Ibland har man möten ganska sent och då kanske det inte är någon kvar på kontoret och då har 

man ingen att liksom prata med efter […] och det är väl egentligen dålig planering av mig som 
handläggare och kanske ta ett möte sent när man vet att det kanske inte finns så många kvar när man 

kommer tillbaka från mötet... men det är ju inte alltid något man kan styra heller...” 
 
Organisationens krav på emotionellt engagemang är återigen relevant i detta fall. I det här 
fallet att arbetstagare ska planera sin egen tid eftersom det inte finns några särskilda riktlinjer 
som innefattar planering av arbete utifrån emotionella behov. Intervjupersonen berättar att 
sena möten förekommer i hennes arbete och att det då inte är säkert att någon kollega finns 
kvar när hon kommer tillbaka. Enligt perspektivet skulle det här kunna ses som att hennes 
känsloarbete följer med henne hem eftersom hon inte får möjlighet att ventilera sina tankar 
och känslor innan hon går från jobbet (Engdahl & Larsson, 2011, s.187). Ansvaret läggs helt 
på individen att reflektera kring detta och sätta upp gränser för sina emotionella behov i 
arbetet, även om kravet för känsloarbete kommer från organisationen. Respondenten 
beskriver också hur hon tar på sig ansvaret för detta, hon säger att det är dålig planering av 
henne. Samtidigt beskriver hon också att det inte alltid finns något alternativ utifrån den givna 
arbetssituationen. Hon har alltså inte alltid möjligheten att lägga upp sitt arbete något annat 
sätt men hon upplever att hon ändå får bära ansvaret för det, som om det berodde på dålig 
planering från hennes sida. Sett utifrån perspektivet om organisatoriska nivåer skulle detta 
kunna ses som ansvarsförskjutning från där individen får ta ansvar för ett problem som 
egentligen är organisatoriskt (Gard, 1999, s.68). 
 
Sammanfattningsvis så går det att utläsa från intervjuerna att arbetet ställer krav på 
emotionellt engagemang, något som vissa respondenter upplever exklusivt som ett 
individuellt ansvar att hantera och sätta upp egna riktlinjer kring - samtidigt uttrycks det också 
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vara något som är svårt att göra och något som inte heller alltid är möjligt utifrån den givna 
arbetssituationen. Detta tolkar vi utifrån perspektivet om organisatoriska nivåer som en 
ansvarsförskjutning där individen får bära hela ansvaret för ett problem som egentligen är 
delat eller ägs av en annan organisatorisk nivå.  
 

5.2 Det kollegiala stödets betydelse 
Ett mönster som går att utläsa är att samtliga intervjudeltagare uttrycker att det kollegiala 
stödet är betydelsefullt. Även ur ett psykosocialt arbetsmiljöperspektiv är att det viktigt att det 
finns ett välfungerande socialt samspel på arbetsplatsen. Utifrån ett psykosocialt 
arbetsmiljöperspektiv ses det sociala stödet på en arbetsplats som en skyddande faktor från 
stress, något som även intervjudeltagarna uttrycker själva (Gard, 1999, s.68). Även Norrman 
Harling et al. (2020) lyfter i sin studie hur respondenterna upplevde att stöttande kollegor var 
viktigt i förebyggandet av sekundär traumatisering. Om arbetsklimatet inte upplevdes 
stöttande ansågs det i stället bidragande till sekundärtrauma (Norrman Harling et al., 2020). 
Samtliga intervjudeltagare i vår studie har berättat att de upplever att de kan få stöd från 
kollegor om de behöver det. Det som skiljer sig åt är hur stödet ser ut på olika arbetsplatser. 
Intervjuperson 4 beskriver att hennes kollegor ofta kommer till henne efter ett möte för att 
kolla till henne och att de har en sådan kultur på arbetsplatsen: 
 

IP4: “Jag är ganska ny och att mina kollegor är ganska måna om att jag ska ha det bra, så efter att 
jag har haft något möte så är det ofta någon som kommer in och frågar hur det har varit så jag 

behöver inte alltid ens söka upp någon liksom man checkar av liksom med andra hur saker har varit 
så man sitter inte med någonting själv.” 

 
Enligt perspektivet om psykosocial arbetsmiljö finns det tre väsentliga kriterier för att ett 
arbete ska vara bra ur ett psykosocialt arbetsperspektiv varav två som nämns i det här citatet. 
Dessa är ett välfungerande samspel och sociala kontakter samt emotionell grundläggande 
trygghet på arbetsplatsen (Gard, 1999, s.65f). Intervjupersonen beskriver att de har ett 
välfungerande samspel på arbetsplatsen där man kontinuerligt kollar av med varandra hur 
man mår efter möten. Detta leder till den grundläggande emotionella tryggheten som beskrivs 
av Gard (1999) blir en skyddande faktor från stress på arbetsplatsen.  
 
Trots att samtliga deltagare uttrycker att det kollegiala stödet är viktigt så är det bara tre av de 
tillfrågade som bestämt gemensamma regler för hur stödet ska fungera. Av de tre var det en 
intervjudeltagare som berättade att de bestämt i arbetsgruppen att de har som rutin att de 
avsätter en timme i veckan för kollegialt stöd där de kunde diskutera veckan som varit i 
mindre grupper, på initiativ av arbetsgruppen: 
 
IP8: “Vi har handledning var tredje vecka där det finns möjlighet att liksom ta upp jobbiga saker. Vi 
har i vår grupp också inför något vi kallar för kollegialt stöd det har vi en gång i veckan på fredagar. 
Då har vi delat upp gruppen dels i bara handläggarna men också i två delar, specialisthandläggare 
och chefen inte med. Då pratar vi om veckan som har varit och kan ta upp saker som varit jobbigt, 
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känts stressigt och så. Vi har också reflektion i helgrupp på onsdagar men då är det lite mer att vi 
checkar av tempen “hur mår jag och hur känns det” i stora drag och det går ganska snabbt.” 

 
Initiativet till rutinen om kollegialt stöd kom i detta fall från arbetsgruppen vilket innebär att 
rutiner har skapats på gruppnivå. Enligt Gard (1999) behöver man identifiera var ett problem 
uppstod: politisk, organisatorisk, grupp eller individnivå, för att kunna lösa det på rätt nivå 
(Gard, 1999, s.67f). I detta fall skapar kollegorna egna rutiner för hur kollegialt stöd ska 
fungera. Ansvaret för att det kollegiala stödet fungerar läggs helt på gruppen eftersom rutinen 
inte kommer från en organisatorisk nivå. Där organisationen eventuellt brister i att skapa 
rutiner och riktlinjer för kollegialt stöd behöver arbetsgruppen täcka upp och komma med 
egna initiativ. De andra två respondenterna som hade diskuterat det kollegiala stödet på sin 
arbetsplats hade i stället en överenskommelse med en eller några kollegor: 
 

IP6: “I vår arbetsgrupp finns en mindre arbetsgrupp, vi har satt riktlinjen mellan oss i den mindre 
gruppen för hur stödet mellan oss ska fungera iallafall. Vi har sagt att vi pratar om allt och att vi har 

högt i tak.” 
 
Att kollegor emellan tar ansvar för hur det kollegiala stödet ska se ut kan vara problematiskt 
utifrån Gards (1999) beskrivning av att problem måste lösas på den nivå de först uppstod. I 
det här fallet skulle man kunna argumentera för att problemet uppstått på en organisatorisk 
nivå eftersom problemet handlar om skapandet av rutiner och riktlinjer för kollegialt stöd. Då 
rutinen skapas i små grupper som i det här fallet inkluderar de inte nödvändigtvis alla 
arbetstagare vilket kan medföra att vissa arbetstagare inte får möjlighet att ta del av stödet. 
Ansvaret för att lösa problemet med avsaknaden av riktlinjer och rutiner bör därför inte ligga 
på gruppnivå. Samtidigt är arbetsgruppen de som tar del av det kollegiala stödet och har 
därför också ett ansvar att det kollegiala stödet ska fungera på gruppnivå. Ansvaret för att det 
kollegiala stödet ska fungera kan därför ses som ett delat ansvar. Detta överensstämmer med 
Lennéer Axelson & Thylefors (2005) resonemang kring att det kollegiala stödet inte kan ske 
helt på organisatorisk nivå, samtidigt som en fungerande organisation beskrivs som en 
förutsättning för att det kollegiala stödet ska fungera överhuvudtaget (Lennéer Axelson & 
Thylefors, 2005, s.31–34). Framtagandet av rutiner och riktlinjer skulle behöva ske på 
organisatorisk nivå, medan ansvaret för att dessa rutiner och riktlinjer fungerar i 
arbetsgruppen behöver ske på gruppnivå. 
 
Resterande intervjudeltagare, utöver de tre som nämnt att de har kommit överens om hur det 
kollegiala stödet ska fungera inom gruppen, beskriver att det kollegiala stödet är något som 
sker mer spontant. Intervjuperson 9 beskriver deras kollegiala stöd som också 
överensstämmer med de flesta vi pratat med: 
 

IP9 “Vi har öppna dörrar alltid, att man alltid är välkommen att komma och prata. Vi fikar eller 
träffas liksom tillsammans och fikar förmiddag, lunch, eftermiddag så det liksom är inte direkt uttalat 
men det är självklart att... Har vi mycket av vad vi nu upplever och liksom när det är någonting svårt 

så kan vi prata om det.” 
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Det kollegiala stödet beskrivs mer som en självklarhet eftersom det är ett öppet klimat på 
arbetsplatsen där man får prata om jobbiga händelser och känslor som uppstår i arbetet. Gards 
(1999) andra kriterium om socialt samspel med sociala kontakter och samarbete går att 
tillämpa (Gard, 1999, s.65f). Detta då en fungerande psykosocial arbetsmiljö innefattar att 
gruppens gemenskap bidrar till ett positivt och tillåtande arbetsklimat. Även Isdal (2017) 
påpekar vikten av ett fungerande kollegialt stöd på arbetsplatsen. Författaren beskriver att 
“lägereldar” är viktiga på arbetsplatsen där kollegor får tid att sitta ner och prata om 
exempelvis svåra händelser (Isdal, 2017, s.159ff). Trots beskrivningar av ett öppet 
arbetsklimat uppmärksammas under några intervjuer avsaknaden av riktlinjer för kollegialt 
stöd. Intervjuperson 2 lyfter att det inte finns några riktlinjer för hur kollegialt stöd ska se ut 
vad hon vet: 
 

IP2: (Om kollegialt stöd) “jag har inte hört att det ska finnas någon riktlinje för hur det ska se ut 
faktiskt, och det är ju lite märkligt för vi har ju riktlinjer för allt.“ 

 
Ansvaret för att det kollegiala stödet ska fungera hamnar i många fall hos individen eller 
arbetsgruppen. Det respondenten uppmärksammar är att om det i stället skulle finnas uttalade 
riktlinjer från en organisatorisk nivå så skulle ansvaret för att ha rutiner för kollegialt stöd i 
stället hamna hos organisationen. Enligt Gards (1999) teori om organisatoriska nivåer skulle 
problemet kunna lösas på en organisatorisk nivå snarare än gruppnivå eller individnivå. 
Framtagandet av riktlinjer för kollegialt stöd skulle i detta fall behöva komma från 
organisationen för att kunna lösa problemet på en organisatorisk nivå (Gard, 1999, s.67f). 
 
Något samtliga intervjudeltagare i studien har uppgett är att de i första hand väljer att gå till 
kollegor för att prata om svåra möten eller annat kopplat till emotionellt arbete. Flera 
deltagare beskriver att om man går till chef eller arbetsledare gör man det främst vid särskilt 
svåra fall. En respondent beskriver hur chefen fungerar mer som praktiskt stöd snarare än 
emotionellt vid särskilda händelser: 
 

IP4: “Vi får ju stöd av vår chef om det händer något men då är det mer, liksom, praktiska grejer att 
“nu löser vi det här, du gjorde bra!” Hon dyker liksom in och sen försvinner igen. Inte så mycket 

emotionellt att hon kollar hur det är eller så, det är mer kollegor som gör och som kan fråga dagen 
efter hur det är och så.” 

 
Känsloarbetet och det emotionella ansvaret beskrivs vara kollegialt medan chefens roll 
beskrivs vara mer praktisk. Hochschilds (2012) beskrivning av hur organisationen ställer krav 
på känsloarbetet hos arbetstagare är relevant (Hochschild, 2012, s.102). Organisationen 
beskrivs inte ta emotionellt ansvar i relation till de känslomässiga krav som ställs och därför 
behöver kollegor i detta fall hjälpa till och stötta upp med det stöd som behövs inom 
arbetsgruppen. En annan respondent beskriver självständighet i sitt arbete men att det finns 
stöttning från arbetsledaren ifall det behövs: 
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IP7: “Vi har ju en arbetsledare som omfördelar och stöttar i arbetet som är liksom närmsta chef kan 
man säga, där får man ju ändå stöttning i om man behöver hjälp med en prioritering eller planering... 

annars är vi ganska självständiga.”  
 
Gard (1999) beskriver hur problematik inom den psykosociala arbetsmiljön behöver ses 
utifrån de fyra organisatoriska nivåerna för att dels identifiera men också finns lösningar på 
problemet. I det här fallet ställer organisationen krav på känsloarbete hos individen, men tar 
inte ansvar i form av emotionellt stöd till arbetstagarna. Det emotionella stödet finns främst 
kollegor emellan men krav ställs även på individen att kunna hantera känsloarbetet 
självständigt. För att kunna lösa denna problematik skulle förändringar behöva ske på 
organisatorisk nivå för att förhindra att ansvaret om känslomässigt arbete läggs på kollegor 
och/eller individen (Gard, 1999, s.67f).  
 
Sammanfattningsvis går det att utläsa att samtliga intervjudeltagare uttrycker att det kollegiala 
stödet är viktigt, det som i stället skiljer sig är hur det är utformat på arbetsplatserna. Av de tio 
tillfrågade intervjudeltagarena så var det bara en respondent som beskrev att de hade en 
uttalad rutin för hur det kollegiala stödet ska se ut för hela arbetsgruppen. Det hade 
uppkommit genom ett initiativ från arbetsgruppen. Detta tolkar vi genom teorin om 
organisatoriska nivåer som att arbetsgruppen täcker upp en bristande organisation i att skapa 
rutiner och riktlinjer för ett fungerande kollegialt stöd. Det fanns också två respondenter som 
hade pratat om hur det kollegiala stödet skulle vara utformat, men då bara med ett fåtal 
kollegor eller en subgrupp i arbetsgruppen. Konsekvensen av detta blir att stödet inte finns till 
för alla eftersom rutinen uppstod på en gruppnivå snarare än en organisatorisk nivå där 
lösningen hade kunnat inkludera samtliga arbetstagare i gruppen. Chefer och arbetsledare 
nämns i intervjuerna som ett mer praktiskt stöd snarare än emotionellt. Kollegialt stöd lyfts 
fram som det mest betydelsefulla eftersom det är kollegor emellan det emotionella stödet 
finns vilket även går att utläsa i tidigare forskning. Detta kan dock innebära en svårighet 
eftersom organisationen ställer krav på känsloarbete inom organisationen men det 
känslomässiga arbetet läggs på gruppnivå i stället för på organisatorisk nivå. Avsaknaden av 
riktlinjer och rutiner gällande kollegialt stöd på arbetsplatsen leder i detta fall till att 
arbetsgruppen behöver täcka upp och ta emotionellt ansvar där organisationen brister. 
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5.3 Det kollegiala stödets begränsningar  
Flera respondenter har beskrivit hur viktigt det kollegiala stödet är och att många kollegor är 
måna om varandras känslor. Flera av dessa beskrev dock att det finns svårigheter med att veta 
hur långt det kollegiala stödet sträcker sig och hur man gör den avvägningen. Intervjuperson 1 
beskriver hur hon ser att det är ett gemensamt ansvar på arbetsplatsen för att se efter varandras 
arbetsmiljö, och att det därför kan vara en svår avvägning att göra mellan att söka stöd och att 
inte belasta kollegor: 
 

IP1: “Sen är jag också väldigt medveten om att vi är varandras arbetsmiljö så det ska inte vara för 
mycket negativt och det är väldigt svårt också att avgöra, när ska vi ta ett steg tillbaka och när kan vi 

prata med varandra om saker? Inte klaga för mycket men jobbiga situationer får vi prata om.” 
 
Respondenten beskriver att det är svårt att avgöra när det är okej att prata med kollegor om 
sånt som är jobbigt, att man inte ska klaga för mycket men att man samtidigt ska tillåtas prata 
om det som är jobbigt. I det här fallet beskriver intervjupersonen en situation där denne har ett 
behov av att få emotionellt stöd men att hon samtligt känner en osäkerhet för hur mycket och 
vad som är lämpligt att prata om. Utifrån beskrivningen av att professionalisera känslor skulle 
detta kunna ses som en sådan situation då arbetstagaren behöver göra ett avvägande mellan 
sina känslor och vad som anses lämpligt utifrån professionen. Något som i sin tur alltså skulle 
kunna bli en bidragande faktor till empatitrötthet och känslolöshet (Hochschild, 2012, s.102). 
Lennéer Axelson och Thylefors (2005) skriver om hur kollegialt stöd är det viktigaste delen 
av arbetsorganisationen när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön. Att kollegorna 
själva tar ansvar för hur arbetsklimatet ska vara är av yttersta vikt eftersom det inte är något 
som kan ske helt på en organisatorisk nivå. Att organisationen fungerar är dock en 
grundläggande förutsättning för att arbetsgruppen ska fungera (Lennéer Axelson & Thylefors, 
2005, s.31–34). I det här fallet beskriver respondenter att det är svårt att avgöra när och om 
vad som är okej att prata med kollegor om. Detta utgör i sig en begränsning i det kollegiala 
stödet.  
 
En annan svårighet med det kollegiala stödet beskrivs av samma intervjuperson vara då man 
själv känner att man inte kan vara ett stöd för en kollega. Hon beskriver hur hon upplever att 
det är ett personligt ansvar att kunna säga ifrån, men att även detta är en svår avvägning att 
göra: 
 
IP1: ”Det handlar om att säga ifrån också och våga göra det. Jag har gjort det några gånger men det 

är svårt.” 
 
Utifrån Gards (1999) teori om de olika organisatoriska nivåerna beskrivs ansvaret för att lösa 
problemet i detta fall läggas på individnivå i stället för den nivån som problemet uppstod. 
Intervjupersonen beskriver att hon upplever en osäkerhet kring gränserna för det kollegiala 
stödet, ett problem som uppstått på gruppnivå. Trots det så känner hon att ansvaret ligger hos 
henne att lösa det här på individnivå. Enligt perspektivet om psykosocial arbetsmiljö är det 
här något som kan bidra till stress på arbetsplatsen då det finns psykosociala 
arbetsmiljöproblem på gruppnivå som behandlas som ett problem på individnivå. Detta är 
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något som gör att problemet blir svårt att lösa eftersom lösningen måste komma från den 
ursprungliga nivån (Gard, 1999, s.68).  
 
Flera respondenter beskriver också att det kan vara särskilt svårt söka stöd hos kollegor när 
det är hög arbetsbelastning: 
 
IP2: “Vi sitter ju med arslet fullt ganska ofta... nej men alltså, ja man kan ju ha rätt mycket och då är 
det ju inte som att man klampar in, och ja... Men jag har ju också ganska många vänner runt om på 

andra avdelningar i huset så att jag brukar inte ha några större problem med det... behöver jag prata 
med någon så hittar jag någon och pratar med.” 

 
Intervjuperson 7 beskriver liknande situationer då det är uppenbart att kollegor är stressade 
och att det inte är lämpligt att söka stöd därifrån: 
 

IP7: “Det kan ju vara så att vi har ganska hög arbetsbelastning i vårt jobb. Ibland kanske man 
överväger att “jag tar det här någon annan gång” för nu ser jag att mina kollegor de är så 

stressade.” 
 
Eftersom riktlinjer saknas om hur kollegialt stöd ska fungera från en organisatorisk nivå så 
behövs det göras en avvägning för när det är lämpligt att gå in till en kollega och prata, 
eftersom arbetsbelastningen kan vara hög och man då kan märka att ens kollegor redan är 
stressade. Denna avvägning behövs alltså göras på individnivå. I de två föregående citaten 
beskriver intervjuperson 2 att detta inte är ett problem då det alltid finns någon att gå till 
eftersom hon känner många på andra avdelningar än hennes egen. Intervjuperson 7 beskriver 
å andra sidan att hon behöver vänta med att få stöd från kollegor ifall kollegorna är upptagna. 
Sammantaget riskerar det alltså att uppstå en skillnad i hur mycket stöd man får i sitt arbete 
om det inte finns bestämda riktlinjer för kollegialt stöd på arbetsplatsen. Sett utifrån Gards 
(1999) beskrivning av organisatoriska nivåer skulle detta kunna ses som att problem med det 
kollegiala stödet, som ligger på gruppnivå, betraktas som ett individuellt problem, alltså på 
individnivå. Man skulle också kunna se det som att problemet delvis ligger på den 
organisatoriska nivån då arbetsplatsen har ett ansvar för den psykosociala arbetsmiljön och 
arbetsbelastningen, att detta ligger som grund till problemet men att ansvaret i stället hamnar 
på individen för att lösa det (Gard, 1999, s.67).  
 
Sammanfattningsvis berättar samtliga tillfrågade att de upplever att det kollegiala stödet är en 
viktig del i att förebygga sekundär traumatisering på arbetet. Samtidigt uttrycker många 
tillfrågade att det finns flera svårigheter med hur det kollegiala stödet fungerar på 
arbetsplatsen. Respondenter uttrycker att det kan vara svårt att avgöra när och om vad det är 
okej att prata med kollegor om. Detta är något som kan ses som en stressor genom 
perspektivet om att professionalisera känslor. Det uttrycks även vara ett problem att själv sätta 
gränser gällande det kollegiala stödet, något som vi ser som en ansvarsförskjutning från 
organisationens sida där individen behöver ta ansvar för problem som egentligen uppstått som 
följd av brist på riktlinjer. Slutligen beskrivs det också vara ett problem att med att få 
kollegialt stöd när arbetsbelastningen är hög. Detta verkar främst drabba de som känner 
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mindre antal människor på arbetsplatsen men inte de som känner folk på fler avdelningar. 
Även här ser vi att organisationen brister genom att inte ha riktlinjer för hur det kollegiala 
stödet ska utformas, vilket leder till att problemet återigen hamnar på individnivå så att olika 
medarbetare har tillgång till olika mycket stöd. Ett genomgående tema tycks vara att individen 
tillskriver sig själv mycket ansvar för att det kollegiala stödet ska fungera och även mycket 
individuellt ansvar då det inte gör det. Det vi tycker oss se i analysen är att organisationen har 
ett ansvar för detta men att detta ofta tillskrivs den individuella nivån. 
 

5.4 Det organisatoriska stödets betydelse 
Något som nämns under alla intervjuer är att det saknas förebyggande insatser för sekundär 
traumatisering. Ibland har begreppet förekommit under någon utbildning eller föreläsning 
men det är främst intresset hos individen och inom arbetsgruppen som det funnits ett 
engagemang för att belysa fenomenet. Deltagarna upplever inte att ett förebyggande arbete för 
sekundär traumatisering finns organisatoriskt:  
 

IP5: (Om hur arbetsplatsen förebygger sekundär traumatisering) “Jag tror att jag skulle kunna få 
tillräckligt med stöd om någonting hände, om jag skulle behöva sjukskriva mig eller liknande. 

Däremot så känner jag inte att man arbetar väldigt mycket förebyggande för att det skulle hända. Jag 
tycker inte att det är någonting som vi pratar om riktigt, utan det är nog någonting man får tänka på 

själv i så fall.” 
 
Intervjurespondenten beskriver att hon inte upplever att man från organisationens håll arbetar 
för att förebygga sekundär traumatisering men att hon känner att hon skulle kunna få stöd om 
någonting hände. Hon säger att de inte pratar om förebyggande arbete, utan att det snarare är 
upp till individen själv att ansvara för. Sett utifrån Gards (1999) beskrivning om 
organisatoriska nivåer skulle intervjupersonens beskrivning kunna ses som en 
ansvarsförskjutning av problemet mellan organisatoriska nivåer. Intervjupersonen beskriver 
att hon upplever det som att den organisatoriska nivån har ansvar om någonting hände, om 
hon skulle behöva sjukskriva sig eller liknande. Ansvaret för att förebygga att detta händer 
upplevs dock ligga på individnivå. Enligt författaren är det vanligt att problem som egentligen 
tillhör den organisatoriska nivån i stället ses på som att det tillhör den individuella nivån 
(Gard, 1999, s.67). Trots att intervjupersonen tror att hon skulle få stöd från organisationen 
om något går fel så uttrycker hon att ansvaret för att förebygga att det händer ligger på 
individen. Utifrån perspektivet om organisatoriska nivåer skulle detta alltså kunna ses som en 
ansvarsförskjutning där individen belastas med problem som inte ägs av den organisatoriska 
nivån. Detta är också något som går i linje med tidigare forskning. Jirek (2020) undersökte 
hur arbetare upplevde att organisationen arbetar för att förebygga sekundär traumatisering. 
Hennes resultat visade att personalen inte kände till att det fanns några förebyggande 
strategier för att förebygga sekundärtrauma från organisatoriskt håll, snarare kom en 
organisatorisk respons då personal redan blivit drabbade av sekundär traumatisering. Den 
organisatoriska strukturen visade brister i förebyggandet av sekundärtrauma och mycket 
ansvar lades i stället på individuella copingstrategier eller i vissa fall stöd från kollegor (Jirek, 
2020). Det som intervjuperson 5 uttrycker går alltså i linje med de resultaten som författaren 
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fann i sin studie, att det inte finns en tydlig förebyggande strategi och att ansvaret i stället 
läggs på individen. En organisatorisk respons uttrycks i stället ske då någon redan blivit 
drabbad av sekundär traumatisering.  
 
En annan respondent beskriver en händelse då en kollega blev sjukskriven och då 
organisationen inte hanterade situationen på ett bra sätt: 
 

IP1: “Vi var förstående men samtidigt blev vi lite… det skapade en liten irritation att hon blev 
sjukskriven återkommande. Hon kunde gå upp i tid och gå ner i tid, det var lite så det fungerade och 
när vi själva var underbemannade, extremt underbemannade, blev det den här irritationen för vi vet 
inte vad som händer men det var inte kopplat mot henne utan det var mer kopplat mot ledningen, de 

bör agera bättre än det här liksom.” 
 
Även här uttrycks det att organisationen har ett ansvar för arbetstagare som blir sjukskrivna 
men i den här situationen beskriver respondenten att organisationen inte tar sitt ansvar. 
Respondenten lägger ansvaret på organisationen eftersom ledningen inte tillät kollegan att 
komma tillbaka på ett bra sätt efter det att hon blev sjukskriven. Kollegan blev sjukskriven 
återkommande och det skapade en negativ stämning i gruppen gentemot organisationen. Sett 
från ett perspektiv om känsloarbete skulle detta kunna ses som att den ursprungliga pressen att 
utföra känsloarbete kommer från organisationen, men att organisationen sedan inte tagit 
ansvar för att hantera konsekvenserna av detta då arbetstagaren blivit sjukskriven 
(Hochschild, 2012, s.102). Flera intervjudeltagare beskriver dock hur det kollegiala stödet kan 
stödja upp där arbetsplatsen brister när det kommer till förebyggandet av sekundär 
traumatisering. I stället för att ansvaret hamnar hos individen eller organisationen tar 
kollegorna som grupp över ansvaret i vissa fall: 
 

IP2: (Om sekundär traumatisering) “[...]sen tycker jag inte att vi pratar mycket om det på vår 
arbetsplats. Vi kan däremot lyssna på poddar om det och sedan prata om det tillsammans på 

handledning eller så. Men på en kollegial nivå då, inte så mycket med teamledare och chefer men vi är 
ganska måna om varandra kollegor emellan.” 

 
Arbetsgruppen beskrivs ta över ansvaret i vissa fall för förebyggandet av sekundär 
traumatisering. Detta sker genom att kollegor informerar varandra om sekundär 
traumatisering samt tar hand om varandra kollegialt. Det sker därför ett skifte från att 
förebyggandet sker individuellt till att det sker kollegor emellan. Enligt perspektivet om 
psykosocial arbetsmiljö och dess tillhörande organisatoriska nivåer så skulle man kunna säga 
att kollegorna stöttar på gruppnivå i stället för att individen ska bära ansvaret själv. 
Grundproblemet ligger egentligen på den organisatoriska nivån men gruppnivån stöttar i det 
här fallet upp där organisationen brister så att det inte hamnar på individnivå. Att individen tar 
över ansvaret för en annan organisatorisk nivå beskrivs i flera fall: 
 
IP9: “Det är inte alltid det respekteras om man sätter gränser därför att det finns ju då en press från 
politikerna. Så att nej det tycker jag inte alltid respekteras, det beror på hur tuff man är. Det varierar 
ju såklart från människa till människa men de som har svårare att sätta gränser och säga ifrån… det 
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är liksom ingen annan som kommer hjälpa dig att sätta gränserna utan det är man själv som måste 
göra det.” 

 
Intervjuperson 9 beskriver att hennes upplevelse är att man behöver sätta upp gränser för sig 
själv då de andra organisatoriska nivåerna inte gör det åt en. Sett utifrån perspektivet om 
psykosocial arbetsmiljö är det lätt att individen tar på sig allt ansvar som egentligen tillhör 
andra organisatoriska nivåer. Stressen individen upplever från ansvarstagandet kan ses som en 
kombinerad stress från alla fyra organisatoriska nivåer (Gard, 1999, s.67). I det här fallet tar 
intervjupersonen också upp att det finns en press från den politiska nivån som hon inte kan 
påverka och att hon därför behöver sätta upp gränser från sig själv, eftersom problemen inte 
blir lösta där. Då de andra organisatoriska nivåerna brister får individen i stället bära den 
kombinerade stressen från samtliga nivåer. Intervjuperson 10 har en annan upplevelse från sin 
arbetsplats och beskriver hur organisationen i stället hjälper de anställda sätta upp gränser: 
 
IP10. (Om arbetsbelastningen) “Den är okej, det är jag som bestämmer och min chef säger liksom “ni 
ska inte ha mer än fyra samtal per dag” för att det är, och det kan jag känna själv liksom att mer än så 

blir inte bra. Jag kan lägga liksom tre klienter på förmiddagen och en klient på eftermiddagen. Sen 
kan jag på eftermiddagen längre fram sitta och skriva journaler och så för hade jag haft klientsamtal 
sent på eftermiddagen så har jag nog upptäckt att jag då är jag lite tröttare i huvudet liksom. Jag har 
ju känt in att det är så här det funkar för mig och det kan jag bestämma själv liksom och det är bra.” 

 
Intervjupersonen beskriver hur hennes chef sätter upp gränser för de anställda om att de inte 
ska ha mer än fyra möten på en dag med tanke på den emotionella påfrestningen som det 
innebär. Sett utifrån perspektivet om känsloarbete skulle detta kunna ses som att chefen i det 
här fallet visar en medvetenhet och tar ett organisatoriskt ansvar för kravet på känsloarbete 
som ställs på arbetstagarna (Hochschild, 2012, s.102). I det här fallet beskriver 
intervjupersonen att hennes upplevelse är att organisationen arbetar för att avlasta henne från 
det känslomässiga arbetet snarare än att hon upplever en press att klara av det. Resultaten går i 
linje med tidigare forskning om organisatoriska faktorer i relation till sekundär traumatisering. 
I en litteraturstudie av Sutton et al. (2022) undersökte man vilken påverkan organisatoriska 
faktorer hade på förekomsten av sekundär traumatisering. Resultaten understryker bland annat 
vikten av stödjande chefer och att ha en balanserad mängd ärenden, samt att dessa är 
mångsidiga för att motverka sekundär traumatisering. I en studie av Quinn et al. (2018) har 
man funnit liknande resultat då man med hjälp av enkäter undersökte vilka variabler som 
tycktes påverka sekundär traumatisering. Man fann då likt den tidigare nämnda studien att 
goda relationer med chefer samt en lagom arbetsbelastning var skyddande faktorer (Sutton et 
al., 2022; Quinn et al., 2018). Intervjupersonen beskriver alltså hur hennes chef sätter upp 
organisatoriska riktlinjer om den känslomässiga arbetsbelastningen, något som tidigare 
forskning har visat kan verka förebyggande för att motverka sekundär traumatisering. 
 
Flera respondenter har lyft tankar kring handledning på arbetsplatsen under intervjun. 
Handledningen tillhandahålls av organisationen och det varierar bland de olika socialkontoren 
hur ofta man har handledning. På vissa arbetsplatser har man till exempel handledning var 
tredje vecka och på andra varannan månad. Samtliga intervjudeltagare beskriver att 



Larsson & Pettersson 

31 (43) 

handledningen är den enda rutinen från organisationens håll för förebyggandet av sekundär 
traumatisering men flera respondenter beskriver att den är undermålig och att det inte alltid 
upplevs tydligt vad handledningen är till för. En intervjudeltagare upplever exempelvis att det 
finns oklarheter kring handledningen eftersom det inte finns någon beskrivning för vad 
handledning ska innehålla:  
 

IP1: “[...]vi har handledning men den vet jag inte om den är tänkt för stöd eller inte, det är en lite 
oklar beskrivning. Så vi har handledning men det är inte uttalat helt och hållet vad den är till för.” 

 
Enligt teorin om känsloarbete kan man i detta fall tolka det som att organisationen tar ett visst 
emotionellt ansvar för arbetstagaren men att ansvaret inte följs fullt ut när handledningen inte 
upplevs fungera (Hochschild, 2012, s.102). Organisationen verkar ta ett ansvar av att 
tillhandahålla handledning för arbetsgruppen men intervjupersonen uttrycker att innehållet 
och syftet med handledningen är otydligt, vilket medför att handledningen inte upplevs vara 
meningsfull. Intervjuperson 6 beskriver att hon haft ett önskemål om att ta upp sekundär 
traumatisering som ämne på handledningen men att hon inte fått gehör för detta: 
 

IP6: “Eftersom det har påtalats att vi vill prata om det vi flertalet tillfällen men det har aldrig blivit 
av. Det beror nog på den som hållit i handledningen, att de haft en annan plan. Vi har lyft det med 

chefer men det har inte blivit någon förändring.” 
 
Ansvaret för att tillhandahålla handledningen ligger hos organisationen. I det här fallet 
beskrivs dock inte organisationen styra över handledningens utförande, utan det är upp till 
handledaren. Arbetsgruppen upplever i detta fall inte heller att de inte kan välja vilka ämnen 
de själva vill ta upp och att de inte får gehör för sina önskemål till organisationen. Detta skulle 
kunna ses som att handledningen tillhandahålls från en organisatorisk nivå samtidigt som 
organisationen inte tar ansvar för utförandet av handledningen (Gard, 1999, s.67). 
Arbetsgruppen beskrivs ta upp att de inte är nöjda men ingen förändring sker från 
organisationens sida. Handledningen beskrivs vara det stöd som tillhandahålls från en 
organisatorisk nivå men den upplevs inte alltid fylla sin funktion. Därmed upplevs stödet för 
förebyggandet av sekundär traumatisering från organisationen nästintill obefintlig i detta fall.   
 
Sammanfattningsvis upplevs organisationen främst ta ansvar när individen behöver stöd i 
form av sjukskrivning till följd av exempelvis utbrändhet snarare än att ha en förebyggande 
strategi. Ansvaret för förebyggande åtgärder uttrycks i stället hamna på individuell nivå fram 
till det att sekundär traumatisering redan skett. Detta är även något som uppmärksammats i 
tidigare forskning av liknande slag. Det förebyggande arbetet som nämns från organisationen 
under intervjuerna är handledning. Många intervjudeltagare upplever dock oklarheter kring 
handledningen och vad den är till för. Organisationen tillhandahåller handledning men 
avsikten bakom handledningen upplevs inte framkomma helt och innehållet kan ibland 
upplevas svårt att påverka utifrån arbetsgruppens önskemål. Det förebyggande arbetet av 
sekundär traumatisering beskrivs återigen hamna på individnivå där individen själv har det 
yttersta ansvaret för att inhämta information kring sekundärtrauma och sätt att förebygga det. 
Att individen i vissa fall måste ta över ansvaret för förebyggandet av sekundär traumatisering 



Larsson & Pettersson 

32 (43) 

kan innebära svårigheter eftersom individen behöver sätta upp egna gränser för sitt arbete. 
Detta skulle kunna leda till att individen upplever stress från alla fyra organisatoriska nivåer 
eftersom ansvaret upplevs ligga hos en själv. När organisationen hjälper individen att sätta 
upp gränser genom riktlinjer eller rutiner upplevs stressen minska eftersom individen får en 
avlastning i det emotionella arbetet. Det kollegiala stödet beskrivs i många fall kunna täcka 
upp för ett bristande organisatoriskt stöd. Detta innebär att det kollegiala stödet tar över 
ansvaret för förebyggandet av sekundärtrauma från individnivå till gruppnivå.  
 

6. Diskussion 
I den här sista delen av uppsatsen diskuteras studiens resultat. I den första delen av 
diskussionen presenteras en summering av analysen i relation till uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Sedan följer ett avsnitt om tidigare forskning i relation till denna studie. 
Därefter följer en teori- och metoddiskussion och slutligen beskrivs uppsatsens implikationer 
för det sociala arbetet och förslag för vidare forskning. 
 

6.1 Summering 
Syftet med denna studie har varit att belysa det organisatoriska och kollegiala stödets 
betydelse i förebyggandet av sekundär traumatisering hos socionomer. Uppsatsen har ämnat 
att besvara tre frågeställningar i relation till detta. Den första frågeställningen är hur 
respondenterna upplever att deras arbetsplats tar ansvar för att förebygga sekundär 
traumatisering. Relaterat till den frågeställningen har flera respondenter svarat att det som de 
upplever att organisationen gör är att erbjuda handledning. Många av dessa upplever dock 
oklarheter kring handledningens syfte och några har också försökt påverka innehållet i 
handledningen utan att få gehör för detta. I vissa fall är handledningen det enda 
organisatoriska stödet som respondenterna uttrycker att de får. När det inte fungerar blir det 
organisatoriska stödet näst intill obefintligt. En respondent uttrycker att hon får förebyggande 
stöd från organisationen i form av en gränssättning för hur många klienter hon får träffa på en 
dag vilket hon upplever som positivt. Denna respondent var dock den enda av våra tio 
intervjudeltagare som uttryckte den typen av riktlinjer på arbetsplatsen. Både Sutton et al. 
(2022) samt Quinn et al (2018) fann genom deras respektive studier att bland annat stöd från 
chefer och en lagom arbetsbelastning visade sig vara skyddande faktorer när det kommer till 
sekundär traumatisering. Att ha riktlinjer för arbetsbelastning samt en stöttande chef skulle 
därför kunna agera förebyggande för sekundär traumatisering. De andra respondenterna 
beskrev till skillnad från detta hur det förebyggande arbetet av sekundär traumatisering 
hamnade på individnivå där individen själv har det yttersta ansvaret för att förebygga det. I 
dessa fall uttrycktes det som att organisationen i stället har ett ansvar att hantera 
konsekvenserna då arbetstagare behöver sjukskrivas eller dylikt. Endast en intervjuperson 
hade egna erfarenheter av sekundär traumatisering vilket gör det svårt att få en övergripande 
bild av individens upplevelser. Vi har trots detta valt att ta med dessa erfarenheter eftersom vi 
anser att de är viktiga då de beskriver hur individen tar stort emotionellt ansvar i arbetet samt 
skuldbelägger sig själv för organisatoriska problem. Detta är också något som 
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överensstämmer med tidigare forskning gjord av Jirek (2020) där hon undersökte det 
organisatoriska ansvaret i förebyggandet av sekundär traumatisering. I sin studie fann hos att 
den organisatoriska strukturen visade brister i förebyggandet av sekundärtrauma och att 
mycket ansvar i stället hamnade på individuella hanteringsstrategier (Jirek, 2020). Vissa av 
intervjupersonerna i den här studien beskriver, i likhet med den ovan beskrivna studien, att det 
är ett individuellt ansvar samtidigt som det också framkommer att arbetssituationen varit 
sådan att de inte haft några andra handlingsalternativ. Detta överensstämmer även med Gards 
(1999) teori om organisatoriska nivåer. Att behöva ta ansvar för något som är utanför den 
egna kontrollen kan bidra till en stress på arbetsplatsen då individen behöver ta ansvar för 
organisatoriska nivåer som denne inte har möjlighet att påverka (Gard, 1999, s.67f). Utifrån 
detta ser vi att flera respondenter upplever att deras arbetsplatser brister i ansvaret för att 
förebygga sekundär traumatisering och att detta ansvar i vissa fall hamnar på individnivå i 
stället, något som i sin tur kan innebära en stress för individen.  
 
Den andra frågeställningen vi ämnat att besvara är på vilket sätt respondenterna upplever att 
de får stöd från sina kollegor i sitt arbete. Samtliga intervjudeltagare uttrycker att kollegor är 
ett mycket viktigt stöd för förebyggandet av sekundär traumatisering på arbetsplatsen. 
Norrman Harling et al. (2020) lyfter i sin studie hur respondenterna upplevde att stöttande 
kollegor var viktigt i förebyggandet av sekundär traumatisering. Om arbetsklimatet inte 
upplevdes stöttande ansågs det i stället bidragande till sekundärtrauma (Norrman Harling et 
al., 2020). Resultaten samstämmer med vad respondenterna i den här uppsatsen har svarat. 
Intervjupersonernas beskrivningar av kollegialt stöd innefattar ett öppet klimat och öppna 
dörrar på arbetsplatsen där man kollegor emellan kan prata om svåra saker i arbetet. Om en 
kollegas dörr står öppen beskrivs det ofta som ett klartecken för att kunna komma in och prata 
av sig om ens kollega inte ser upptagen ut. Att fråga varandra hur man mår och hur det går i 
arbetet öppnar också upp för djupare diskussioner och upplevs till stor del förebyggande av 
sekundär traumatisering. I en del fall är det kollegiala stödet uttalat kollegor emellan och man 
arbetar aktivt för att stötta varandra i arbetet. En av respondenterna berättade om att de hade 
som rutin på hennes arbetsplats att ha kollegialt stöd en gång i veckan på initiativ från 
arbetsgruppen. Hur respondenterna upplever att de får stöd från sina kollegor skiljer sig därför 
lite åt. Sammanfattningsvis framgår av samtliga intervjuer att det upplevs att det är ett öppet 
klimat på arbetsplatserna och att stödet kollegor emellan är av stor vikt. I vissa arbetsgrupper 
finns det rutiner och riktlinjer för hur det kollegiala stödet ska fungera, medan i andra är det i 
stort sett outtalat. Man ser det då mer som en oskriven regel att man pratar och kollar av med 
varandra hur det går i ens arbete. 
 
Den sista frågeställningen som den här uppsatsen ämnat att besvara är vilken betydelse det 
kollegiala samt organisatoriska stödet har för att förebygga sekundär traumatisering. Det 
organisatoriska stödet har en stor betydelse eftersom bristen på organisatoriskt stöd leder till 
en stress hos individen som då behöver ta över detta ansvar. Det organisatoriska stödet har 
också en betydelse för det kollegiala stödet eftersom bristen på rutiner och riktlinjer i 
förebyggande av sekundär traumatisering leder till att det kollegiala stödet behöver täcka upp 
för den organisatoriska nivån. I den andra frågeställningen framgick att det kollegiala stödet 
har en stor betydelse för det förebyggande arbetet mot sekundär traumatisering. Det kollegiala 
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stödet medför dock en del svårigheter eftersom det kan vara svårt ibland att avgöra när det är 
okej att prata med sina kollegor. Dels kan det upplevas svårt att veta om ens kollega har tid då 
arbetsbelastningen kan vara hög och då beskriver många att de inte vill störa. I andra fall 
kanske man inte känner så många på arbetsplatsen och det kan då vara svårt att hitta någon 
man kan dela sina känslor med. Detta kan i sin tur riskera att leda till att man tar med sig 
känsloarbetet hem eftersom man inte har möjlighet att prata av sig och lämna svåra känslor på 
jobbet. Några respondenter har även lyft att det kan vara svårt att sätta gränser för sig själv när 
kollegor vill prata om jobbiga saker i yrket. Det kan upplevas svårt att säga ifrån om man inte 
orkar exponeras för en kollegas känslor i vissa fall. Ansvaret för att det kollegiala stödet ska 
fungera beskrivs hamna på individnivå eftersom individerna själva ansvarar för hur det 
kollegiala stödet ska utformas eftersom det inte finns några riktlinjer eller rutiner för detta 
från en organisatorisk nivå. Initiativ till att få arbetsgruppen att verka förebyggande för 
sekundär traumatisering beskrivs därmed vara beroende av individens engagemang och idéer. 
Det kollegiala stödets betydelse för förebyggandet av sekundär traumatisering tillskrivs stor 
betydelse samtidigt som det kollegiala stödet är beroende av individen eftersom det 
organisatoriska stödet beskrivs bristfälligt av respondenterna. Avsaknaden av tydliga rutiner 
och riktlinjer för att förebygga sekundär traumatisering från en organisatorisk nivå gör därför 
att ansvaret hamnar på individnivå eller gruppnivå. Lennéer Axelson & Thylefors (2005) 
resonerar kring det kollegiala stödet och menar då att det inte kan ske helt på organisatorisk 
nivå. En fungerande organisation beskrivs dock vara en förutsättning för att det kollegiala 
stödet ska fungera (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005, s.31–34). Enligt perspektivet om 
psykosocial arbetsmiljö riskerar detta i sin tur leda till emotionell stress hos individerna på 
arbetsplatsen. Det organisatoriska stödets betydelse för att förebygga sekundär traumatisering 
visar sig alltså i likhet med det kollegiala stödets betydelse vara stor eftersom avsaknaden av 
stöd visar sig genom negativa konsekvenser för individen och gruppen. 
 
Utifrån uppsatsen syfte att belysa det organisatoriska och kollegiala stödets betydelse i 
förebyggandet av sekundär traumatisering hos socionomer visar våra resultat på att samtliga 
kan vara bristande, i synnerhet det förebyggande organisatoriska stödet. Det organisatoriska 
och det kollegiala stödet uttrycks ha stor betydelse för det förebyggande arbetet, trots detta 
visar resultaten av vår studie att mycket ansvar för förebyggandet av sekundär traumatisering i 
stället hamnar hos individen. Individen och i flera fall arbetsgruppen, beskrivs ta ansvar där 
organisationen brister när det kommer till rutiner och riktlinjer i det förebyggande arbetet av 
sekundär traumatisering. 
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6.2 Studien i ljuset av tidigare forskning 
Tidigare forskning har på många sätt belyst individens eget ansvar i det förebyggande arbetet 
av sekundär traumatisering. Organisationens ansvar för det förebyggande arbetet lyfts inte 
fram lika mycket. Detta är något som även framkommit i vår studie. Ansvaret för det 
förebyggande arbetet ofta läggs på individnivå snarare än en organisatorisk nivå. Den här 
studien har i likhet med Jirek (2020) funnit att då organisationen brister i förebyggande 
insatser så kan ansvaret komma att hamna hos individen. Genom detta framhålls vikten av att 
i större utsträckning se till de organisatoriska faktorer som kan vara bidragande i 
förebyggandet av sekundär traumatisering på arbetsplatsen.  
 
Tidigare forskning som har haft fokus på kollegialt stöd har främst fokuserat på det kollegiala 
stödet som en skyddande faktor. Vikten av detta är också något som har framkommit i den här 
studien men som nytt tillägg har den här studien också funnit att det kollegiala stödet har sina 
begränsningar. Upptäckten är viktig då ett bristande kollegialt stöd inte kan verka 
förebyggande mot sekundär traumatisering på det sättet ett fungerande stöd kan. Detta öppnar 
upp för framtida forskning att lägga ett större fokus på de bakomliggande faktorerna som kan 
påverka det kollegiala stödets funktion i förebyggandet av sekundär traumatisering.  
 

6.3 Teoridiskussion 
Vi har använt oss av två teorier för att analysera resultaten av studien. Den första är Arlie 
Hochschilds (2012) teori om organisationskultur och känsloarbete och den andra är Gunvor 
Gards (1999) teori om psykosocial arbetsmiljö. Genom att analysera våra resultat genom 
dessa teorier har vi kunnat uppmärksamma organisationens ansvar när det kommer till 
känsloarbete på arbetsplatsen samt kunnat peka på vilken organisatorisk nivå som problem 
kring känsloarbete kan lösas. Hochschilds (2012) teori fokuserar främst på organisationens 
krav på arbetstagaren vilket är relevant för vår första och tredje frågeställning gällande 
organisatoriskt stöd. Genom denna teori har vi kunnat belysa hur respondenterna upplever att 
det organisatoriska stödet brister i vissa fall när det kommer till förebyggandet av sekundär 
traumatisering. Gards (1999) teori om psykosocial arbetsmiljö har varit användbar för att 
belysa både det organisatoriska såväl som det kollegiala stödet. Genom teorins beskrivning av 
de olika organisatoriska nivåerna har vi kunnat hänvisa respondenternas upplevelser av 
organisatoriskt och kollegialt stöd till på vilken nivå problemet kan ha sin grund samt hur det 
skulle kunna lösas.  
 
En begränsning i valet av teori är att ingen av våra valda teorier tar upp sekundär 
traumatisering som begrepp. Det som nämns i teorierna är känsloarbete och dess påverkan på 
individen samt en känsla av stress i arbetet när individen tar över ansvaret från de olika 
organisatoriska nivåerna. Vi har därför hänvisat till tidigare forskning avseende sekundär 
traumatisering för att kunna analysera resultatet samt besvara frågeställningarna. En annan 
aspekt som inte tas upp av teorierna men som nämns av flera respondenter, är vikten av 
individuella hanteringsstrategier. Ansvaret för förebyggandet av sekundär traumatisering 
läggs därmed på individnivå vilket ingen av våra valda teorier fokuserar på. Teorierna 
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fokuserar i stället främst på hur organisationens eller gruppens ansvar felaktigt hamnar på 
individnivå.  
 

6.4 Metoddiskussion  
Den här uppsatsen har haft en hermeneutisk utgångspunkt vilket har gjort att vi har kunnat få 
en djupare förståelse för hur olika arbetsplatser arbetar för att förebygga sekundär 
traumatisering. Uppsatsen har haft ett abduktivt förhållningssätt, vilket innebär att vi har 
kunnat tillföra en förklaring till det som observerats för att på så sätt göra observationen 
begriplig. Perspektivet har möjliggjort en djupare förståelse för de bakomliggande 
innebörderna i respondenternas svar vilket har varit en väsentlig del för att kunna uppnå 
uppsatsen syfte. Nackdelen med den här typen av tolkningar är att våra egna subjektiva 
uppfattningar oundvikligen kommer att påverka resultatet. I den här uppsatsen har vi haft en 
medvetenhet kring detta och försökt minimera de negativa effekterna från den subjektiva 
tolkningen genom att först tolka materialet var för sig, för att sedan föra ihop våra tolkningar 
och resonera oss fram till ett gemensamt perspektiv. Subjektiviteten i en tolkning går inte att 
komma ifrån men vi tror att den här arbetsmetoden verkat till uppsatsen fördel.   
 
Det här är en kvalitativ studie som baseras på semistrukturerade intervjuer med socionomer. 
Utifrån våra frågeställningar har metodvalet varit hjälpsamt då vi haft möjlighet att ställa 
följdfrågor för att på så sätt få en fördjupad förståelse för respondenternas svar. Detta är också 
något som ökar trovärdigheten i studien då vi kunnat säkerställa att vi förstått respondenten 
rätt genom våra följdfrågor. Att intervjuerna genomfördes digitalt är något som uppskattats av 
våra intervjudeltagare då det varit tidseffektivt och ett smidigt sätt att träffas på, det har gjort 
att vi har haft lättare att hitta respondenter i olika städer och därmed har vi också fått en större 
spridning bland intervjudeltagarna. Hade intervjuerna skett på plats hade vi inte kunnat söka 
respondenter i så många olika städer som vi nu har haft möjlighet att göra, då hade vi kanske 
heller inte fått ta del av så pass olika svar som vi har fått. När man har intervjuer digitalt finns 
det dock en risk att deltagarna inte är vana vid att kommunicera över videosamtal och att detta 
kan påverka hur deltagarna svarar. Vår upplevelse var att samtliga intervjudeltagare var vana 
vid att ha digitala möten utifrån att de flesta arbetat mycket på distans under det gångna året. 
Därför upplevde vi inte heller detta som ett problem, de digitala semistrukturerade 
intervjuerna ser vi därför som ett övervägande positivt metodval. 
 
Av våra resultat går det att utläsa att respondenterna i den här studien uttrycker ansvar riktat 
mot individ-, grupp, politisk samt organisationsnivå. Hade den här studien i stället använt sig 
av diskursanalys hade vi möjligtvis kunnat få fram ytterligare resultat och en fördjupad 
förståelse för diskursen kring sekundär traumatisering. Det hade också varit intressant att se 
hur diskursen kring sekundär traumatisering har förändrats över tid genom ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. Genom ett sådant perspektiv skulle man möjligtvis kunna 
se hur så mycket ansvar har hamnat på individen, något som den här studien inte har kunnat 
se genom den valda metoden.  
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6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik  
Sekundär traumatisering är som tidigare benämnt ett fenomen som påverkar flera 
människobehandlande yrken, däribland socionomer. Tidigare forskning har primärt fokuserat 
på individuella strategier för att förebygga sekundär traumatisering och det kollegiala samt 
organisatoriska stödets betydelse har ofta utlämnats eller nämnts i förbifarten. Den här 
uppsatsen har fokuserat på de organisatoriska och kollegiala stödets betydelse i förebyggandet 
av sekundär traumatisering och våra resultat har visat att individen ofta tar på sig hela 
ansvaret trots att detta kan anses vara delat. Vi hoppas att vi med denna uppsats har bidragit 
till att belysa vikten av att samtliga organisatoriska nivåer tar ett ansvar i förebyggandet av 
sekundär traumatisering så att individen inte behöver bli utlämnad till ett problem som denne 
inte kan lösa. Ämnet är viktigt då det sociala arbetet är ett människobehandlande yrke där 
man som arbetare dagligen kommer i kontakt med människor som befinner sig i svåra 
situationer, sekundär traumatisering är ett fenomen som kan påverka oss alla. För att detta ska 
kunna förebyggas krävs det att insatser görs från flera håll - både från organisationen, kollegor 
emellan och genom individuella strategier.  
 
Det behövs mer forskning kring ämnet, särskilt svensk forskning om organisatoriska och 
kollegiala faktorer som kan spela in i förebyggandet av sekundär traumatisering. Studien har 
haft ett fokus på det organisatoriska stödets betydelse men vi har inte fokuserat på hur det 
organisatoriska stödet bäst kan utformas, även detta är något som skulle vara viktigt för 
framtida forskning att undersöka. Utformning av det kollegiala stödet är också något som det 
saknas forskning kring. För framtida forskning skulle det därför finnas ett värde i att 
undersöka vilka kollegiala faktorer som bidrar till ett gott förebyggande stöd och vilka som 
kan påverka detta negativt. För att individen inte ska behöva bära upp hela ansvaret för 
förebyggandet av sekundär traumatisering är det viktigt att också forskningen ser till helheten 
av problemet, inte bara de individuella strategierna.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Först några korta frågor om dig och din yrkesroll: 

• Hur länge har du arbetat som socionom?   
• Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
• Hur många kollegor har du i ditt team? 

 
Om sekundär traumatisering: 

• Är du bekant med begreppet sekundär traumatisering? Beskriv gärna hur du definierar 
det. 

(om inte, läs upp: Forskning har visat att professionella som arbetar med människor som bär 
med sig mycket trauma kan bli indirekt traumatiserade av att vara emotionellt engagerade i 
dessa berättelser och händelser. Fenomenet kallas för sekundär traumatisering och kan leda 
till empatitrötthet, utbrändhet och även PTSD eller PTSD-liknande symptom.) 

• Känner du igen dig i beskrivningen av begreppet eller är det något du har 
uppmärksammat på arbetsplatsen bland kollegor? 

 
Frågor om förebyggandet av sekundär traumatisering på arbetsplatsen 

• På vilka sätt upplever du att ni kollegor arbetar för att få emotionellt stöd från varandra 
efter svåra eller starka möten? 

• Finns det tillfällen då du känner att du inte kan vända dig till kollegor efter 
svåra/starka möten? Vilka tillfällen är det i så fall? 

• Finns det någon tid eller plats där ni på arbetsplatsen helt kan släppa jobbet för en 
stund? Berätta gärna hur det ser ut.  

 
 

• Hur många klienter har du hand om? Hur upplever du arbetsbelastningen? 
• Känner du att du har möjlighet att hjälpa klienter på det sätt som du vill? Beskriv 

gärna. 
• Vilken typ av stöd upplever du att du kan få från chefer för att kunna utföra ditt jobb? 
• Känner du att du får stöd av chefer vid hög arbetsbelastning eller vid svåra/starka 

möten? Beskriv gärna på vilket sätt eller hur du hade velat ha det.   
• Finns det några riktlinjer eller rutiner för hur stöd mellan kollegor ska se ut? Någon 

utsatt tid för att prata på eller andra bestämmelser? Beskriv gärna dessa. 
• Upplever du att du får tillräckligt med stöd i ditt arbete för att förebygga sekundär 

traumatisering, sett till både kollegor och organisation? Vad saknar du eller vad är 
särskilt bra? 

 
Avslut 

• Är det något annat som du skulle vilja tillägga som du känner att jag inte har frågat 
om, men som du börjat tänka på utifrån frågorna jag ställt? 
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Bilaga 2 - Förfrågan om deltagande i studie 
 
Vänligen vidarebefordra detta till socialsekreterare som arbetar på vuxenenheten, alternativt 
till förste socialsekreterare/teamledare för att skickas vidare till lämplig intervjudeltagare. 
Tack så mycket för hjälpen!  
 
Förfrågan om deltagande i studie 
 
Vi är två socionomstudenter som för närvarande skriver vårt examensarbete vid Centrum för 
socialt arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I vårt examensarbete 
undersöker vi hur olika socialförvaltningar arbetar för att förebygga sekundär traumatisering. 
Detta gör vi i syfte att belysa det organisatoriska och kollegiala stödets betydelse i 
förebyggandet av sekundär traumatisering.  
 
Vi eftersöker socionomer som vill delta i en intervju över zoom eller teams under april 
månad. Intervjun beräknas ta ungefär 45 minuter och hela intervjun kommer att spelas in. De 
inspelade intervjuerna kommer sedan att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de 
inte går att härleda tillbaka till intervjupersonerna. Deltagandet i studien är helt frivilligt och 
det går att avbryta deltagandet fram tills det att vi påbörjat vår analys, därefter kommer det 
inte längre gå att avbryta deltagandet. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att 
endast vi och vår handledare har tillgång till det och när uppsatsen är klar kommer allt 
material att raderas.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 
 
Hör gärna av dig till någon av oss om du har några frågor. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Liselotte Larsson                                                         Wilma Pettersson 
Socionomstudent                                                           Socionomstudent  
0707351139                                                                   0708819607 
liselotte.larsson.3862@student.uu.se                            wilma.pettersson.9579@student.uu.se 
 

Handledare:  
Jecinta Okumu 
Uppsala universitet 
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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: 


