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Abstract  

 

Author: Annie Johansson & Petra Eriksson Rosenqvist. 

Title:” You can not be a robot” – How social workers manage the emotional strain of social 

work. 

Supervisor: Kerstin Arnesson. 

Assessor: Frans Oddner 

 

Social work involves working intimately with clients who are or have previously found 

themselves in difficult life situations. The intimate work with clients is one of the reasons why 

the social work is considered emotionally demanding. The aim of the study is to highlight 

how social workers are influenced by clients emotions, as well as increase the understanding 

of how social workers can manage the emotional strain that an intimate work with clients can 

cause. Based on a qualitative research effort and qualitative interviews with seven social 

workers from “individual and family welfare” in the southeast of Sweden. When analysing 

the empirical data, three main themes emerged: the emotional work of social workers, 

management of emotions during the interaction with clients and strategies for managing 

emotional strain. Goffman´s theory of dramaturgy as well as Lazarus and Folkman´s theory 

of coping strategies are used to create an understanding of the research problem. Results of 

the study show that collegial support was deemed to be a common strategy as well as the most 

significant for managing emotional strain.  

 

 

Keyword: emotions, emotional strain, social workers, social service user, working intimately 

with clients, manage, emotional labor, social work.  
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emotionellt arbete, socialt arbete. 
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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta ett tack till vår handledare Kerstin Arnesson som med engagemang 

och stor kunskap givit oss goda råd samt hjälpt oss under arbetet med denna uppsats. Vi vill 

även rikta ett tack till handledningsgrupp B som kommit med värdefulla åsikter och bra 

feedback.  

 

Avslutningsvis vill vi även tacka familj och vänner som på olika sätt stöttat oss under arbetet 

med uppsatsen. 

 

  

Annie Johansson & Petra Eriksson Rosenqvist  

Kalmar maj 2018  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ....................................................................................................................................................... 6 

2. Problembakgrund ........................................................................................................................................ 7 

3. Problemformulering, syfte och frågeställningar ....................................................................................... 8 

4. Uppsatsens disposition ................................................................................................................................ 9 

5. Emotion som centralt begrepp ................................................................................................................... 9 

6. Tidigare forskning ..................................................................................................................................... 10 

6.1 Emotionellt arbete ...................................................................................................................................... 10 

6.2 Konsekvenser av negativ emotionell påfrestning ....................................................................................... 13 

6.3 Socialarbetares sätt att agera under emotionella påfrestningar ................................................................ 14 

6.4 Sammanfattning av tidigare forskning ....................................................................................................... 15 

7. Studiens teoretiska ansats ......................................................................................................................... 16 

7.1 Goffmans teori om dramaturgi ................................................................................................................... 16 

7.2 Lazarus och Folkmans teori om copingstrategier ...................................................................................... 20 

7.3 Sammanfattning av teorierna ..................................................................................................................... 22 

8. Datainsamlingsmetoder ............................................................................................................................. 22 

8.1 Kvalitativ forskningsansats ........................................................................................................................ 23 

8.2 Kvalitativa intervjuer ................................................................................................................................. 23 

8.3 Urvalsmetod ............................................................................................................................................... 24 

8.4 Genomförande ............................................................................................................................................ 25 

8.5 Analysmetod ............................................................................................................................................... 26 

8.6 Trovärdighet ............................................................................................................................................... 27 

8.7 Forskningsetiska överväganden ................................................................................................................. 27 

8.8 Arbetsfördelning ......................................................................................................................................... 28 

8.9 Förförståelse .............................................................................................................................................. 28 

8.10 Metoddiskussion ....................................................................................................................................... 29 

9. Resultat och analys .......................................................................................................................................... 30 

9.1 Det emotionella arbetet för socionomen .................................................................................................... 30 

9.2 Hantering av emotioner under klientmötet ................................................................................................. 35 

9.3 Strategier för att hantera emotionella påfrestningar ................................................................................. 39 

10. Slutdiskussion ................................................................................................................................................ 44 

Referenslista ........................................................................................................................................................ 47 

Bilaga 1. Intervjufrågor ......................................................................................................................................... I 

Bilaga 2. Informationsbrev till enhetschefer inom IFO ................................................................................... III 



 

 

 

5 

 

Bilaga 3. Information till intervjudeltagare ...................................................................................................... IV 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

 

1. Inledning  
Vanliga anledningar till varför människor väljer ett människovårdande yrke kan vara viljan att 

hjälpa, samt att känslan av att göra något betydelsefullt skapar både värde och tillfredsställelse 

hos yrkesverksamma (Hansson, 2011, ss. 15-16). I mötet mellan yrkesverksam och klient 

krävs det att den yrkesverksamma har empati och visar känslomässigt engagemang gentemot 

klienter, vilka befinner sig eller tidigare har befunnit sig i svåra livssituationer. Ett 

känslomässigt engagemang kan för många yrkesverksamma innebära svårigheter i att hantera 

sina känslor i mötet med klienter, vilket är en av de utlösande faktorerna för utbrändhet (Zapf, 

Seifert, Schmutte, Mertini & Holz, 2001, s. 527). Ett yrke som finns inom människovårdande 

yrken är socionomyrket, vilket är den yrkeskategori som studien riktar fokus mot. 

 

I Linnéuniversitetets utbildningsplan för socionomprogrammet står det att studenten efter 

avslutade studier ska kunna visa empatisk förmåga samt ett professionellt bemötande och 

förhållningssätt (Utbildningsplan Socionomprogrammet 210 hp, Linnéuniversitetet, 2017). Ett 

professionellt förhållningssätt innebär bland annat förmågan att hantera sina känslor i mötet 

med klienter vars problematik är komplex och känslomässigt krävande. Socionomen bör visa 

personligt engagemang till andra människor utan att låta sig bli överväldigad eller reagera på 

starka känslor som kan uppstå i klientnära situationer (Moesby-Jensen & Nielsen, 2015, ss. 

690-694). I vår utbildning till socionomer lär vi oss hur viktigt det är att härbärgera klienters 

emotioner utan att “ta med arbetet hem”. För oss innebär det att socionomen tar in samt hyser 

plats för klienters emotioner, utan att emotionerna i sin tur påverkar socionomen negativt. En 

sådan negativ påverkan kan leda till att socionomen inte kan sluta tänka på klienterna utanför 

arbetstid. Förhållningssättet att härbärgera klienters emotioner utan att “ta med arbetet hem” 

blev tydligt för oss under terminen med verksamhetsförlagd utbildning. Under denna termin 

fick vi inblick i hur det är att vara yrkesverksam inom socialt arbete och arbeta klientnära. 

Trots utbildningens uppmaning kan vi i efterhand se att vi vid flera tillfällen utsattes för stark 

emotionell påfrestning vilket gjorde att vi ändå “tog med arbetet hem”. Det blev påtagligt hur 

vi i mötet med klienter påverkades emotionellt av deras berättelser och livssituationer. 

Exempelvis uppstod situationer där vi hade svårt att hantera de emotioner som klienten 

uppvisade. Det skapade en känsla hos oss att vilja hjälpa klienten mer än vad resurserna och 

befogenheterna tillät. De känslor klienten visade gjorde även att vi kände med klienten och 

funderade över klientens situation även på vår fritid. 
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Uppsatsen riktar fokus mot vad det egentligen innebär emotionellt för socionomer att möta 

och arbeta nära klienter som beskriver svåra livssituationer. Uppsatsen ämnar fylla den 

kunskapslucka som finns kring hur socionomer i Sverige kan hantera de emotionella 

påfrestningar som finns inom socionomyrket, samt hur de yrkesverksamma undviker att “ta 

med sig arbetet hem”. 

 

2. Problembakgrund 
En stor del av socialt arbete innebär att arbeta nära och tillsammans med klienter som befinner 

eller har befunnit sig i svåra livssituationer. I mötet mellan yrkesverksam och klient skapas 

emotionell energi som kan medföra både positiva och negativa konsekvenser (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008, ss. 56-62). Moesby-Jensen och Nielsen beskriver olika 

konsekvenser för socialarbetaren när hen använder sig själv som verktyg i arbetet med 

klienter. Forskarna menar att möjliga positiva konsekvenser bland annat är att socialarbetaren 

trivs med och känner tillfredsställelse av det arbete hen utför. Möjliga negativa konsekvenser 

kan vara känslomässig utmattning eller utbrändhet hos de yrkesverksamma (Moesby-Jensen 

& Nielsen, 2015, ss. 692-695). Även Wagaman, Geiger, Shockley och Segal påtalar riskerna 

för socialarbetare att drabbas av utbrändhet till följd av de riskfaktorer som finns inom socialt 

arbete. Förutom utbrändhet diskuterar forskarna sekundär traumatisering som en möjlig 

konsekvens av ett klientnära arbete. Sekundär traumatisering är en form av utmattning som 

socialarbetaren kan drabbas av genom att bevittna och lyssna på klienter som traumatiserats 

(Wagaman, Geiger, Shockley & Segal, 2015, ss. 201-209). Socialt arbetet kan anses vara ett 

känslomässigt krävande arbete eftersom det ständigt uppstår emotioner inom det sociala 

arbetet. Enligt Moesby-Jensen och Nielsen finns det en skillnad i hur professionella i 

Danmark väljer att agera under emotionella påfrestningar (Moesby-Jensen & Nielsen, 2015, 

ss. 690-694). Även då socialt arbete är känslomässigt krävande menar Hansson att det 

känslomässiga engagemanget är viktigt att tillvarata för att det ska bli så bra som möjligt för 

klienterna. Det innebär att arbetet utförs så att berörda individer får insatser som är relevanta 

och med kvalitet. Hansson diskuterar hur det känslomässiga engagemanget kan användas för 

att bli en tillgång och inte ett hinder i människovårdande yrken (Hansson, 2011, ss. 15-16). 

Problematiken kring att socialt arbete är ett känslomässigt krävande yrke framkommer även i 

studier som undersöker varför socionomer väljer att lämna arbeten inom socialtjänsten. 

Tidningen “Framtidens Karriär -socionom” har genomfört en studie om varför socionomer 



 

 

 

8 

 

lämnar myndighetsutövande arbeten. Undersökningen visade att en av de främsta 

anledningarna är att arbetet upplevs för mentalt pressande (Wihlborg, 2016, s. 10).  

 

Problematiken i hanteringen av klienters emotioner är relevant för socialt arbete eftersom 

socionomer möter klienter som befinner eller har befunnit sig i svåra livssituationer. Det 

gäller för yrkesverksamma socionomer att kunna hantera och använda de emotioner som 

skapas i mötet med klienten som en tillgång i arbetet, oavsett hur känslomässigt krävande 

klienternas berättelser upplevs vara. 

 

3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
I problembakgrunden framkommer både positiva och negativa konsekvenser av att arbeta 

inom socialt arbete. Även då vi är medvetna om att emotionellt arbete kan leda till positiva 

konsekvenser, kommer denna studie att rikta fokus mot hur de negativa konsekvenserna 

eventuellt kan motverkas. En fördjupad förståelsen kring hur yrkesverksamma socionomer 

hanterar emotionella påfrestningar kan stödja nyexaminerade socionomer i att finna strategier 

för att hantera emotionella påfrestningar, samt undvika negativa konsekvenser som socialt 

arbete kan medföra. Problembakgrunden påvisar hur emotionellt krävande arbetet kan vara 

om inte yrkesverksammas emotioner tillvaratas på ett fördelaktigt vis. Det krävs att 

socionomer besitter förmågan att hantera sina känslor i det klientnära arbetet, trots den 

komplexitet som råder i mötet med klienter vars problematik kan uppfattas känslomässigt 

krävande. 

 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen kring hur socionomer
1
 inom den svenska 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) påverkas av samt kan hantera emotionella påfrestningar 

som eventuellt uppstår vid ett klientnära arbete. Syftet operationaliseras i följande 

frågeställningar;   

 

 Hur påverkas socionomen emotionellt i arbetet med klienter? 

 Vilka strategier
2
 använder socionomer för att hantera klienters emotioner? 

 

                                                 
1
 Begreppet socionom benämner individer som har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning. 

2
 Begreppet strategi syftar till att beskriva de sätt som socionomer använder för att hantera emotionella 

påfrestningar. 
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4. Uppsatsens disposition  
Första kapitlet ämnar ge läsaren förståelse för emotion som studiens centrala begrepp och hur 

begreppet används i uppsatsen. Efterföljande kapitel presenterar tidigare forskning gällande 

emotionell påverkan samt konsekvenser av ett klientnära arbete. Därefter följer en redogörelse 

av studiens teoretiska ansats där Goffmans teori om dramaturgi samt Lazarus och Folkmans 

teori om copingstrategier presenteras. I efterföljande kapitel presenteras studiens 

datainsamlingsmetoder, vilka redogör studiens process och metodologiska överväganden. 

Kapitlet följs av en redovisning av studiens resultat, där teori och tidigare forskning 

analyseras i relation till det insamlade materialet. Avslutningsvis förs en diskussion kring de 

mest framträdande resultat som studien frambringat kopplade till studiens frågeställningar. 

Vidare ges förslag på framtida forskning och studiens slutsatser presenteras. 

 

5. Emotion som centralt begrepp 
Begreppet emotion återkommer genom hela uppsatsen. En redogörelse av begreppet emotion 

ger därför läsaren bättre förståelse för studien och hur vi väljer att använda begreppet. 

Emotioner i relation till socialt arbete förklaras inte här utan under rubriken tidigare 

forskning.  

 

Enligt Nationalencyklopedin kommer begreppet emotion från det franska vokabuläret och 

betyder oro eller sinnesrörelser. En svensk översättning av emotioner likställs med ord som 

känsla, och tillstånd som kan innefatta känslor av rädsla, vrede, glädje eller sorg 

(Nationalencyklopedin, 2018).  

 

Enligt ordförklaringen härleds emotioner till känslor av olika slag. Det innebär att emotioner 

uppstår hela tiden, i alla olika situationer, exempelvis när individer ser på tv, lyssnar på musik 

eller i interaktionen med andra människor (Dahlgren & Starrin, 2004, ss. 7-8). Emotioner är 

människans sätt att uppfatta sig själv och sina reaktioner mot omgivningen. Det är genom 

emotioner som människan kan uppfatta att hen lever. Utan emotioner finns det ingen existens 

eftersom varje enskild individ är sina egna emotioner (Viscott, 1977, s 11). Dahlgren och 

Starrin anser att livet skulle sakna mening utan emotioner, samt att emotioner inte är en privat 

angelägenhet utan något som smittar av sig mellan individer. Är någon glad sprids glädjen 

ofta vidare till andra (Dahlgren & Starrin, 2004, ss. 7-8). Dahlgren och Starrin diskuterar även 

att emotioner är ett socialt fenomen och att emotioner är betydande vid varje social 
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interaktion. Emotioner är ett sätt att synliggöra hur relationer mellan människor samt 

relationen till samhället som helhet ser ut. Många former av hur individer beter sig i olika 

situationer skulle utan emotioner vara obegripliga, exempelvis kan inte våld förstås förrän 

emotioner som ilska, förakt och hat tas i beaktan. Det mänskliga beteendet får således en 

förklaring med hjälp av emotioner (Ibid, ss. 15-16). På liknande vis förklarar Carlander att 

emotioner hjälper människan att förstå omvärlden samt relationer till andra människor. 

Emotionernas påverkan på individer kan vara problematiska för människan. Problem skapas 

då individen inte kan tyda och förstå emotionen på ett bra sätt, samt när emotioner tar kontroll 

och styr individen till att handla utan tid till eftertanke (Carlander, 2006, ss. 11-12).  

 

I uppsatsen har vi valt att använda begreppet emotioner för att beskriva den reaktion av 

känslor som sker hos individer under olika situationer. Yrkesverksammas emotioner kan 

exempelvis vara hopplöshet, sorgsenhet eller glädje som uppstår i mötet med klienter. 

Emotioner kan påverka den yrkesverksamma i sitt sätt att reagera samt agera under 

klientmöten.  

 

6. Tidigare forskning  
Följande kapitel presenterar forskning gällande emotionellt arbete. Tidigare forskning 

beskrivs utifrån tre teman; emotionellt arbete, konsekvenser av negativ emotionell 

påfrestning, samt socialarbetares sätt att agera under emotionella påfrestningar. 

Tematiseringen är ämnad att ge läsaren förståelse kring vad tidigare forskning belyser. Första 

temat diskuterar emotionellt arbete och vad det kan innebära. Andra temat tar upp vilka 

negativa konsekvenser det emotionella arbetet kan resultera i för den yrkesverksamma. 

Slutligen för vi fram tre sätt för hur socialarbetaren kan agera under emotionella 

påfrestningar. 

 

6.1 Emotionellt arbete 
Många yrken innefattar hantering av andra individers emotioner, där yrkesverksammas 

emotioner inte ska lysa igenom. Hochschild belyser emotionellt arbete, vilket hon menar 

innefattar arbeten som kräver att yrkesverksamma inte utåt visar de emotioner hen känner. 

Det för att upprätthålla en sinnesstämning som skapar trygghet i den specifika situationen. 

Arbeten av denna karaktär kräver ett samarbete av den yrkesverksammas sinne och emotioner 

(Hochschild, 2012, ss. 6-7).  



 

 

 

11 

 

 

Hochschild har gjort en studie kring hantering av emotioner som uppstår i yrken som 

innefattar bemötande av andra människor. För att studera ett yrke där män och kvinnor utför 

precis samma arbetsuppgifter, valde forskaren att studera flygvärdinnor och hur de hanterar 

emotioner som uppstår i deras arbete (Hochschild, 2012, s. 14). Flygvärdinnors arbete kräver 

en förmåga att antingen framkalla eller dämpa känslor hos sig själv för att utåt upprätthålla 

den rätta sinnesstämningen hos andra. I flygvärdinnornas fall innebar det känslan av att 

passagerarna befann sig på en gemytlig och säker plats (Ibid. ss. 6-7). De flygvärdinnor som 

studerades arbetade vid flygbolaget Delta Airlines och utbildades i bemötande. Utbildningen 

omfattade bemötande av passagerare som både var besvärliga och icke besvärliga. Oavsett hur 

passageraren uppträder ska flygvärdinnorna undantrycka sina egna känslor för att agera och 

framstå som den vänliga flygvärdinnan (Ibid. ss. 24-25).  

 

Hochschild menar att emotioner skapar ledtrådar till hur människor manövrerar sanningen. Ur 

studien framkom två sätt att hantera och manövrera sanningen utifrån emotioner; surface 

acting (ytligt agerande) och deep acting (djupt emotionellt agerande). Surface acting innebär 

att individen uttrycker en känsla som hen inte upplever. Individen döljer den faktiska känslan 

och uttrycker utåt en påhittad känsla. Deep acting skiljer sig mot surface acting då individen 

visar sina riktiga emotioner genom ett djupt agerande. Det innebär att individen inte behöver 

låtsas känna eller uttrycka påhittade emotioner. Individens riktiga känsla stämmer således 

överens med hur hen uttrycker sig (Hochschild, 2012, ss. 33-35). Det finns två sätt att skapa 

ett djupt emotionellt agerande. Antingen framkallar individen en emotion eller bortser från 

den. Individen framkallar en emotion då hen saknar det som hen önskar eller bör känna i en 

situation. Genom att framkalla en emotion blir känslan så verklig att individen slutligen tror 

på emotionen. Om individen istället bortser från en specifik emotion hjälper det hen att 

fokusera på de övriga emotioner hen känner i situationen (Ibid. ss. 38-40). Förutom 

flygvärdinnornas sätt att hantera känsloarbetet fann Hochschild att det finns känsloregler som 

individer behöver förhålla sig till. Känsloregler uppstår genom att individer bedömer och 

jämför sina egna och andras emotioner, samt genom sanktioner av dem själva och från andra. 

Alla individer har egna speciella sätt för att upptäcka de känsloregler som råder. Känsloregler 

skiljer sig beroende på vilken grupp av människor individen befinner sig i (Ibid. ss. 56-57). 

Hochschild använder begravningsceremonin som exempel, där känsloreglerna är bestämda 

och sammankopplade till själva ritualen. Emotionerna som bör uppvisas är nedstämdhet och 
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sorg. Det kan däremot bli problematiskt för individer då de inte är bestämt vilken grad av 

nedstämdhet och sorg som ska uttryckas, eller om en individ inte alls uttrycker emotioner 

enligt känsloreglerna (Ibid. ss. 63-65) 

 

Att de yrkesverksammas känslor inte ska synas i arbetet är något som även Moesby-Jensen 

och Nielsen talar om när de belyser vikten av ett professionellt förhållningssätt. Forskarna 

menar att en del av det professionella förhållningssättet innefattar att yrkesverksamma kan 

kontrollera sina känslor, trots de svårigheter som finns i att göra det (Moesby-Jensen & 

Nielsen, 2015, ss. 690-692). Holm beskriver vikten av den roll som den professionella 

hjälparen har och att det finns en stor uppsättning förväntningar på den yrkesverksamma. 

Förväntningar är relaterade till de normer som finns i samhället, vilka har betydelse för om en 

individ väljer att söka eller inte söka sig till socialvården. Förväntningarna kan innebära 

önskningar om att få hjälp, inte få hjälp, få berätta sin historia och få information (Holm, 

2001, ss. 24–29). Förutom förväntningar på den yrkesverksamma belyser Holm betydelsen av 

en professionell hållning. Det innefattar krav på att den yrkesverksamma besitter kunskap, 

förståelse och medvetenhet om klientens samt sina egna reaktioner i olika situationer (Ibid. s. 

41). 

  

Liknande det Moesby-Jensen och Nielsens benämner som professionellt förhållningssätt, 

beskriver Bailey, Scales, Lloyd, Schneider och Jones kontroll av känslor. Bailey et al. utför en 

studie med omsorgspersonal på tre avdelningar för personer med demenssjukdom. Ur studien 

framkom svårigheter för personal att hitta balansen mellan att visa engagemang och samtidigt 

hålla distans till omsorgstagarna (Bailey, Scales, Lloyd, Schneider & Jones, 2015, s. 246). 

Forskarna beskriver engagemang som det positiva idealet för personalen, samtidigt som det 

måste finnas en distans då det inte finns obegränsat med resurser för att genomföra det 

emotionella arbetet med engagemang. Distans kan användas för att undvika irritation eller 

utbrändhet. Att inte engagera sig fullt ut kan ibland vara bättre än att engagera sig på ett sätt 

som skapar negativa konsekvenser (Ibid. s. 259). Distans kan även vara ett aktivt val hos de 

yrkesverksamma för att hålla avstånd till vissa känslor för att kunna fullborda sina 

arbetsuppgifter. Forskarna observerade även att distans till omsorgstagarna kan begränsa den 

empati som personalen använder sig av i kontakten med oroliga omsorgstagare, samt att 

distans kan hämma personalens fortsatta engagemang för kvalitetsförbättring (Ibid. ss. 263-

265). 
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Olsson belyser vilken påverkan emotionellt arbete kan ha för hur yrkesverksamma trivs på sin 

arbetsplats. Olsson undersöker hur vårdarbetare upplever sina arbetsplatser och arbetsvillkor, 

samt uppfattningen kring vad som är goda respektive dåliga arbetsmiljöer. Studien baseras på 

kvalitativa intervjuer med sjukvårdspersonal. Vidare belyses även subjektiva och emotionella 

faktorer som leder till att vårdpersonal antingen lämnar eller stannar kvar i en dålig 

arbetsmiljö (Olsson, 2008, ss. 24–29). I studien framkom att möjligheterna till att hantera sina 

emotionella upplevelser i och av arbetet påverkas av de normer och regler som samhället 

skapar. Exempelvis har samhällets fixering av tid och effektivisering av både arbete och 

privatliv en påverkande effekt. Personalens härbärgeringsarbete innefattar både sina egna och 

patientens känslor samtidigt som arbetsuppgifterna styrs av tystnadsplikt samt känslo- och 

uttrycksregler. Behov av att bearbeta sjukvårdspersonalens upplevelser samt härbärgera 

känslor visade sig vara av betydelse för de yrkesverksamma. För att bearbeta de upplevelser 

som uppkom i patientarbetet behövde personalen både tid och rum för att avlasta varandra 

emotionellt samt producera emotionell energi hos varandra. I studien framkom att viljan att 

stanna kvar på en arbetsplats under ansträngda arbetsförhållanden ökar då arbetsplatsen 

fungerade som en buffert av stöd och emotionell energi. Finns det en buffert med dessa 

komponenter på arbetsplatsen minskar sjukvårdspersonalens strategier av att dra sig undan 

samt att individualisera sina upplevelser (Ibid. ss. 177–181).  

 

6.2 Konsekvenser av negativ emotionell påfrestning 
Klientnära arbeten med människor som befinner sig i svåra livssituationer kan leda till att 

yrkesverksamma inom socialt arbete utvecklar emotioner som är så starka att de tar över. 

Fenomenet beskrivs som en vanlig konsekvens av emotionellt arbete. Vidare kan kronisk 

stress, emotionell dissonans, utbrändhet och depression bli en följd av att emotionerna tagit 

över. Agervold undersöker vilka konsekvenser som kan åtfölja ett klientnära arbete. Studien 

baseras på en tidigare undersökning där syftet var att kartlägga arbetsmiljön och personalens 

välbefinnande på tolv socialkontor (Agervold, 2008, ss. 61-64). Studien visar flera 

stressituationer som påverkar arbetsbelastningen. En är yrkesverksammas upplevelse av att 

klienternas problematik är svår och komplicerad. Ökad arbetsbelastning går att förknippa med 

ökad emotionell påfrestning. Studien visar även att det finns en ökad förekomst av emotionell 

påfrestning bland de som arbetar med klienter, jämfört med andra yrken som inte har samma 

klientkontakt (Ibid. ss. 72-73). Likt Agervold har även Mann och Cowburn funnit ett samband 
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mellan de emotioner som uppstår när yrkesverksamma arbetar med klienter och 

arbetsrelaterad stress. I Mann och Cowburns studie intervjuas sjuksköterskor inom 

psykiatrivården i England. Studien undersöker om de emotioner sjuksköterskor möter i sitt 

arbete med patienter har någon direkt koppling till stress (Mann & Cowburn, 2005, ss. 154-

155). Ur studien framkom att mötets varaktighet inte var av betydelse för om 

sjuksköterskorna utvecklade stress. Det gjorde således ingen skillnad om sjuksköterskorna 

träffade patienterna under kortare eller längre tid för att de skulle bli påverkade av 

patienternas emotioner. Vidare visade resultatet att höga stressnivåer inte går att härleda till 

arbetets emotionella påfrestningar. Däremot visade studien ett starkt samband mellan 

medelhöga stressnivåer och emotionella påfrestningar (Ibid. ss. 158-159). 

 

6.3 Socialarbetares sätt att agera under emotionella påfrestningar 
För att undvika negativa konsekvenser som emotionellt arbete kan medföra finns det olika sätt 

att hantera emotionella påfrestningar. Moesby-Jensen och Nielsen har i en kvalitativ fallstudie 

granskat två avdelningar inom socialtjänsten i Danmark. Ur studien framkom tre former för 

hur socialarbetare agerar vid emotionellt påfrestande arbete. Studien belyser emotionellt 

arbete och hur socialarbetare på olika sätt kan skydda sig själva från att bli för känslomässigt 

involverade i klientens upplevelser. Det för att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt 

gentemot klienten. Genom observationer och intervjuer framkom att socialarbetarna arbetade i 

en känslomässigt laddad omgivning. Utifrån studien identifierade forskarna tre former för hur 

socialarbetare agerar under emotionella påfrestningar; (1) socialarbetaren stänger av sina 

känslor både under och efter mötet med klienten, (2) socialarbetaren skjuter upp sina känslor 

för att bearbeta dem vid ett senare tillfälle, (3) känslorna tar över och ärendet påverkar 

socialarbetaren på ett personligt plan (Moesby- Jensen & Nielsen, 2015, ss. 690-692). 

  

Första formen innebär att socialarbetaren stänger av sina känslor under och efter mötet med 

klienten. Socialarbetaren undantrycker känslor som kan uppstå i den faktiska situationen och 

undviker även att reflektera över dem vid ett senare tillfälle. Det innebär inte att 

socialarbetaren visar sig oengagerad eller ointresserad av klienten. Istället hamnar klienten i 

fokus där socialarbetaren vill förstå och stötta klienten (Moesby- Jensen & Nielsen, 2015, ss. 

695-697). 

 

Andra formen beskriver hur socialarbetaren hanterar sina känslor genom att skjuta upp dem 

för reflektion och bearbetning till ett senare tillfälle, eller genom att hålla känslorna dolda 
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under klientmötet (Moesby-Jensen & Nielsen, 2015, ss. 697-698). Liknande resonemang blir 

tydligt i Lindqvist och Olssons studie, där forskarna intervjuat elva terapeuter inom 

psykiatrivården. Syftet var att studera terapeuternas hantering av emotioner som uppstår i 

relation till känslomässigt krävande arbete. Resultatet visade att alla respondenter på något vis 

behövde tid till återhämtning under varje arbetsdag för att hantera emotioner som uppstått. De 

flesta terapeuter uttryckte behov av att samtala med sina kollegor för att ladda sin emotionella 

energi (Lindqvist & Olsson, 2017, ss. 207-208). Vilket kan förstås som att terapeuterna valde 

att skjuta upp bearbetningen av de emotionella påfrestningarna till senare tillfälle då de kunde 

ta hjälp av sina kollegor. 

 

I tredje formen tar känslorna över och ärendet påverkar socialarbetaren på ett personligt plan. 

Studien visar flertal sätt som kan leda till att ärendet påverkar socialarbetaren på ett sådant 

sätt. Tre vanliga orsaker är att socialarbetaren tillåter ärendet att ta för stor roll i både arbetsliv 

och privatliv, klientens svårt utsatta situation, eller då socialarbetaren drar paralleller till sitt 

privatliv. Moeseby-Jensen och Nielsen nämner att det inom socialt arbete råder en svår 

balansgång kring vilken distans socialarbetaren ska hålla till sina klienter. Att vara för 

emotionellt involverad i klientens situation kan påverka socialarbetarens sätt att engagera sig 

samt hantera ärendet, både under mötet med klienten och handläggningsprocessen (Moesby-

Jensen & Nielsen, 2015, ss. 698-699). 

 

6.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
Tidigare forskning påvisar att yrken som innefattar hantering av andra individers känslor kan 

vara emotionellt påfrestande för den yrkesverksamma, vilket vidare kan leda till att 

yrkesverksamma bland annat utvecklar arbetsrelaterad stress. Tidigare forskning synliggör tre 

former för hur den yrkesverksamma agerar under arbetets emotionella påfrestningar; stänga 

av sina känslor under och efter mötet med klienter, skjuta upp sina känslor för att bearbeta 

dem senare, samt att känslorna tar överhand och den yrkesverksamma påverkas på ett 

personligt plan. Vidare påvisar tidigare forskning att det finns känsloregler som individen bör 

förhålla sig till, samt att känsloreglerna kan förändras beroende på situation. I försök att 

hantera emotionella påfrestningar kan den yrkesverksamma, genom det Hochschild benämner 

som surface acting eller deep acting, framkalla eller dämpa emotioner hos sig själv för att 

behaga andra. Ytterliggare visar tidigare forskning att yrkesverksamma finner tid för 

bearbetning av sina upplevelser samt det kollegiala stödet som högst värdefullt vid 
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hanteringen av arbetets emotionella påfrestningar. En gemensam slutsats som kan dras är att 

det kan vara problematiskt för den yrkesverksamma att använda sig av sina emotioner i 

arbetet och samtidigt kontrollera sina emotioner för att kunna utföra arbetsuppgifterna. 

Problematiken kring att visa engagemang och samtidigt hålla en emotionell distans, är en 

aspekt som vi tar med oss till analysen av det empiriska materialet. Ytterligare en aspekt att ta 

med till analys av empirin, är att förmågan att kontrollera sina emotioner är en del av det 

professionella förhållningssättet. 

 

7. Studiens teoretiska ansats  
Följande kapitel presenterar de teoretiska utgångspunkter studien grundar sig på. Vi har valt 

att använda Goffmans dramaturgi som teoretisk ansats. Teorin kan bidra till att skapa 

förståelse för socionomens professionella förhållningssätt och vad det innebär att kliva in en 

myndighetsutövande roll. För att synliggöra samt förstå eventuella strategier socionomer 

använder vid emotionellt påfrestande arbete, väljer vi att utöver Goffmans teori om 

dramaturgi använda Copingstrategier som teoretisk ansats. Lazarus och Folkmans teori om 

coping kan fördjupa förståelsen för hur yrkesverksamma hanterar arbetets emotionella 

påfrestningar och hur hanteringssätten eventuellt kan ses som strategier. 

 

7.1 Goffmans teori om dramaturgi 
Erving Goffman är en amerikansk sociolog och en av få personer som spelat en övergripande 

och betydande roll för framväxten av den moderna socialpsykologin. Goffman har tagit 

ursprungliga ideér från den symboliska interaktionismen och utifrån de grunderna utvecklat 

en egen version av den moderna socialpsykologin (Johansson, 1996, s 28). Goffman har 

genom sin teori om dramaturgi infört en rad nya begrepp till hur samhället kan analyseras 

(Johanssons, 2004, s. 86). 

 

Goffman erbjuder redskap som kan användas för att förstå varje social situation utifrån ett 

dramaturgiskt perspektiv. Dramaturgin beskriver hur sociala situationer som uppstår i 

vardagen kan liknas med en teaterföreställning där det finns skådespelare, roller och 

framträdanden. På teaterföreställningens scen sker uppdiktade företeelser, vilket skiljer sig 

från det verkliga livet där företeelserna vanligtvis är mer verkliga och inte så välrepeterade 

som på scenen. Interaktionen som sker vid ett scenframträdande består av tre parter; en 

skådespelare, en eller flera motspelare och publiken. De två förstnämnda parterna visar upp 

diktade gestalter. Publiken omfattar en grupp åskådare som inte skulle varit med ifall 
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scenframträdandet hade varit verkligt. I det verkliga livet komprimeras således de tre parterna 

till enbart två parter. Den första parten är den enskilde som spelar en roll (aktören) och 

anpassar denna roll efter andra närvarande individer, vilka i sin tur tillhör den andra parten 

samtidigt som de andra även utgör publiken (Goffman, 2014, s. 9). I relation till 

socionomyrket kan socionomen tänkas vara aktör som anpassar sin yrkesroll efter sina 

klienter.  

 

En roll eller rutin innebär handlingsmönster som i förväg har valts ut och som används vid ett 

framträdande och som även kan användas vid framtida tillfällen. Goffman definierar en social 

roll som realiserandet av rättigheter och skyldigheter som tillhör en viss given status. En 

social roll omfattar en eller flera roller som den agerande kan visa upp vid flera olika tillfällen 

inför en publik (Goffman, 2014, s. 23). 

 

För att veta vad som förväntas av oss och hur vi ska agera vid en situation samlar vi in så 

mycket information om den andra som möjligt. Goffman menar att människor hela tiden 

sänder ut eller överför budskap och benämner dessa för give expression (sänder ut) samt give 

of expression (överför). Give expression innebär de verbala symboler som individen lärt sig 

använda för att uttrycka den information hen lärt sig sammankoppla med dessa symboler, det 

vill säga kommunikationen mellan individerna. Give of expression omfattar aktiviteter som 

kan uppfattas som kännetecknande för den agerande individen, aktiviteter som utförs av skäl 

som ligger utanför den information som överförs mellan individerna. Individer kan 

avsiktligen överföra felaktig information i mötet med andra människor, för att framhäva en 

bättre bild av hen själv. Då individen avsiktligen överför felaktig information genom de två 

kommunikationstyperna, betyder det ett svek i give expression och hyckleri i give of 

expression (Goffman, 2014, ss. 11-12).  

 

Goffman undersöker vidare hur den enskilda individen presenterar sig själv och sin aktivitet 

inför andra människor, hur individen styr och kontrollerar andras uppfattning av hen, samt 

vad den enskilde under sitt framträdande kan eller inte kan göra inför de andra (Goffman, 

2014, s. 9). Den agerande individen försöker forma sin publiks uppfattning till att betrakta hen 

utifrån en mer idealiserad version. Detta försöker aktören uppnå genom att dölja eller tona ner 

de aktiviteter, motiv och fakta som är oförenliga med den eftersträvade versionen av hen själv 

(Ibid. s. 49). 
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Roller, give expression och give off expression är några av de begrepp som används i det 

Goffman benämner som framträdandet. Framträdandet innebär de aktiviteter som aktören 

uppvisar under en period där hen kontinuerligt är närvarande inför, samt har ett visst 

inflytande på en specifik grupp av observatörer. Under framträdandet använder sig aktören av 

en fasad, vilket innebär den utrustning som aktören avsiktligt eller omedvetet använder under 

framträdandet. En del av fasaden är det som kallas för inramningen, vilket innefattar den 

rekvisita som finns där framträdandet sker. En annan del av fasaden som Goffman benämner 

som den personliga fasaden kan delas upp i uppträdande och manér. Uppträdande innebär de 

stimuli som i ögonblicket upplyser oss om den sociala status som en aktör besitter. Manér 

omfattar stimuli som vid ögonblicket ger oss besked om den roll som en aktör räknar med att 

spela i interaktionen. Det finns en förväntad överensstämmelse mellan uppträdande och 

manér. Då en aktör med högre ställning än åhöraren agerar utifrån en jämlik manér uppstår en 

konflikt mellan uppträdande och manér (Goffman, 2014, ss. 28-31). I relation till 

socionomyrket kan framträdandet vara då socionomen agerar utifrån sin yrkesroll gentemot 

klienter. Inramningen kan innefatta socionomens kontor eller väntrummet på 

socialförvaltningen. Uppträdande kan jämföras med socionomens sätt att agera under 

klientmötet. Avslutningsvis kan manér liknas med socionomens föreställningar om hur hen 

önskar uppträda inför klienten. 

 

Etablerade sociala roller tenderar att innefatta en given fasad, vilket innebär att det finns 

abstrakta stereotypiska förväntningar på individen som aktör och dennes roll. En sådan fasad 

kommer att påverka aktören oavsett om hen vill det eller inte (Goffman, 2014, s. 33). Då en 

individ spelar en roll förutsätter omgivningen att hen besitter de egenskaper som följer med 

just den rollen. Aktören kan vara mer eller mindre övertygad om sin egen roll. Då aktören är 

mer övertygad om sin roll upplever hen en äkthet i det som ska förmedlas. En mindre 

övertygad aktör tror inte på sitt eget agerande och har inget intresse för sina åhörares 

uppfattning. Om aktören inte tror på den roll hen spelar upp inför andra, kan aktören uppleva 

ett slags främlingskap inför sig själv och en form av försiktighet inför omgivningen 

(Goffman, 2014, ss. 25-26, 205). I relation till socionomyrket kan fasaden innebära 

omgivningens förväntningar på socionomen.  
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Framträdande kan även ske i team eller teamframträdande för att referera till situationer där 

en samling individer samarbetar för att framställa en rutin. De två begreppen erbjuder 

möjligheten att behandla framträdanden som utförs av en eller flera individer. Ett samarbete 

mellan teammedlemmarna är ett krav för att bevara en given definition av situationen inför sin 

publik. Under teamframträdandet har varje teammedlem möjlighet att sabotera 

framställningen genom olämpligt uppträdande. Varje medlem är på så vis beroende av de 

andra i teamet och tvingas därmed lita på varandra och att alla i teamet uppträder på ett riktigt 

sätt (Goffman, 2014, ss. 75–77). För att kunna agera på ett betryggande sätt och rädda sitt 

scenframträdande kräver varje team tre egenskaper; lojalitet, disciplin och försiktighet. 

Gemensamt strävar teamet efter att upprätthålla ett lyckat framträdande. Om en teammedlem 

begår ett misstag i publikens närvaro väljer teamet att undertrycka sin lust att tillrättavisa 

syndaren tills publiken har avlägsnat sig. Bestraffning sker därmed bakom kulisserna. Att 

tillrättavisa misstaget omedelbart skulle störa interaktionen och framträdandet ännu mer, 

eftersom publiken då erfar ännu en sak de inte borde (Ibid. s. 83, 199). Den sociala 

situationens övriga deltagare kommer att skapa ett eget team. För att skilja på dessa två team 

benämner Goffman det första teamet för aktörer och det andra teamet för publiken eller 

observatörer. Teamet med aktörer kontrollerar inramningen och bestämmer tempot eller 

riktningen under interaktionen (Ibid. ss. 84–86). Team och teamframträdande kan i relation 

till socionomyrket innebära att socionomer tillsammans arbetar för att upprätthålla ett 

professionellt förhållningssätt. 

 

Goffman anser att den enskilde individen eller gruppen som team agerar olika beroende på 

vilken situation och omgivning hen eller de befinner sig i. Goffmans teori om hur människan i 

sociala sammanhang uppträder kan delas upp i två regioner; frontstage och backstage. 

Fronstage beskriver den plats där framträdandet äger rum, det vill säga där individen är 

offentlig och står framför en publik. Således innebär frontstage den roll individen väljer att 

spela upp för andra människor och kan anses vara övervägande formell (Goffman, 2014, ss. 

97–98, 114). Backstage benämner istället den plats där individen befinner sig ”bakom 

kulisserna”, vilket innebär att individen är dold för medlemmar av publiken och kan uttrycka 

sina egentliga tankar och känslor. När individen befinner sig backstage kan hen bland annat 

gå igenom sitt framträdande själv eller tillsammans med sitt team, förbereda kommande 

framträdande eller koppla av genom att lägga av sin fasad samt kliva ut ur sin rollgestalt. Det 

är önskvärt att individen har förmågan att kunna skifta mellan offentlig miljö (frontstage) och 
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privat miljö (backstage), utan att förvirras av förändringarna (Ibid. ss. 101-102, 189). 

Frontstage och backstage kan benämna de två regioner vari socionomen befinner sig under 

varje arbetsdag. Frontstage kan liknas med den region där socionomen är närvarande inför 

klienter, exempelvis mötet. Backstage kan vara då klienten inte är närvarande och 

socionomen kan slappna av och öppet visa samt bearbeta de emotioner hen upplever. 

 

När en individ gör sitt framträdande kan hen försöka göra ett gott intryck på sin publik genom 

att upprätthålla samt förkroppsliga vissa normer. Normerna kan delas in i två grupper; 

hövlighetsnormer och anständighetsnormer. Hövlighetsnormer refererar till hur aktören 

behandlar sin publik när hen samtalar eller på annat vis är engagerad i ett utbyte. 

Anständighetsnormer är det sätt som aktören uppför sig då hen befinner sig inom syn- eller 

hörhåll för publiken utan att tala till eller med dem. Beroende på i vilket sammanhang en 

individ befinner sig ställs olika krav på att individen upprätthåller anständighetsnormerna. 

Inom anständighetsnormer finns det vidare två undergrupper av krav som bör upprätthållas; 

moraliska- och instrumentella krav. De moraliska kraven innefattar mål i sig själva och 

omfattar således regler om att exempelvis inte blanda sig i andras angelägenheter eller ofreda 

andra. De instrumentella kraven skiljer sig då de inte innefattar mål i sig själva, utan omfattar 

skyldigheter som exempelvis en arbetsgivare kan ställa på sina anställda (Goffman, 2014, ss. 

97-99). I relation till socionomyrket kan dessa normer innefatta hur socionomen behandlar 

sina klienter, samt socialchefens krav på socialsekreterarna att exempelvis inte överskrida en 

budget. 

 

7.2 Lazarus och Folkmans teori om copingstrategier  
Richard S. Lazarus var professor i psykologi vid University of California och har publicerat 

ett flertal böcker som behandlar olika problem inom den kliniska- och personlighetsteoretiska 

aspekten. Lazarus inflytelserika psykologiska undersökningar under 1960-talet gjorde honom 

till en av pionjärerna inom teorier om stress. Lazarus har anfört olika stress och coping projekt 

och har således blivit en stor symbol för både emotionsteorin samt den kliniska- och 

personlighetspsykologin. Susan Folkman började sitt doktorsarbete 1975 och fick en 

doktorstitel från university of California. Folkman har publicerat flera olika artiklar och 

kapitel baserade på hennes undersökningar. Folkmans sätt att utveckla appraisal och 

copingteorin för att vidare pröva det empiriskt har gjort henne omtalad. Tillsammans har 

Lazarus och Folkman utvecklat en egen prägel på teorin om copingstrategier (Lazarus & 

Folkman 1984).  
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Lazarus och Folkmans syn på copingstrategier skiljer sig från andra forskare, då de menar att 

coping är en processorienterad företeelse istället för vad andra forskare beskriver som en 

beteendeorienterad företeelse. Lazarus och Folkman definierar coping som en ständig 

förändring av individens kognitiva och beteendemässiga ansträngningar. Ansträngningar görs 

för att individen ska klara av specifika inre och/eller yttre krav som hen anser vara en 

belastning eller som överstiger individens resurser av att hantera situationen (Lazarus & 

Folkman 1984, ss. 141–142). Enligt Lazarus och Folkman finns det två olika former av 

copingstrategier; emotionsfokuserad och problemfokuserad coping. De emotionsfokuserade 

copingstrategierna används i ett försök att hantera individens känslomässiga svårigheter och 

ångest. Strategierna blir då ofta att individen undviker, distanserar, förminskar och överväger 

för- och nackdelar med situationen. Strategierna kan även användas för att öka ångesten och 

den känslomässiga påfrestningen. Vissa individer behöver ibland må sämre innan de kan börja 

må bättre igen. För att ha möjlighet till att må bättre behöver individen experimentera med 

den stress hen känner, klandra sig själv eller på något vis skada sig själv. Individen gör det i 

ett försök att peppa sig själv till att agera för att sedan kunna må bättre igen. 

Emotionsfokuserade copingstrategier kan även användas för att förminska betydelsen av 

själva situationen som skapar ångest eller känslomässiga påfrestningar hos individen. 

Individen hanterar då situationen genom att bland annat tänka; det finns viktigare saker att 

oroa sig för, saker och ting skulle kunna vara mycket värre, jag behöver inte honom/henne 

lika mycket som jag tidigare trott. Dessa copingstrategier kan ses som ett sätt att omvärdera 

situationen. Emotionsfokuserad coping används både till att upprätthålla en hoppfullhet och 

optimism och till att vägra inse det värsta genom att förneka fakta och eventuella 

konsekvenser. Det kan i sin tur leda till självbedrägeri eller till en förvrängning av 

verkligheten hos individen. Problemfokuserad coping är ofta inriktad på att fastställa ett 

enskilt problem samt att skapa alternativa lösningar. Strategierna riktar sig även till att väga 

fördelar och nackdelar med de alternativa lösningarna. Problemfokuserade copingstrategier 

har likheter med strategier som används vid problemlösning. Skillnaden mellan dessa 

strategier är att de problemlösande strategierna enbart fokuserar på den miljö som individen 

befinner sig i, medan de problemfokuserade copingstrategierna även inkluderar strategier som 

fokuserar på kognitiva förändringar eller motivation. De problemfokuserade copinstrategierna 

blir fler till antalet ju bättre specificerad det aktuella problemet är (Ibid. ss. 150–153). De båda 
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copingstrategierna kan exempelvis innefatta hur socionomen hanterar olika emotionella 

påfrestningar inom socionomyrket.  

 

Förutom strategier i form av emotions- och problemfokuserade kan även coping ses som en 

övergripande process. Coping som process karaktäriseras av en förändring som inte är 

slumpmässig. Det innebär således att det består av sammanhängande bedömningar och 

omprövningar av de förändrade reaktionerna i individens personliga omgivning. Den 

förändring som sker kan vara ett resultat av det copingarbete som individen har gjort och att 

betydelsen och/eller förståelsen av en situation således har ökat. Coping som process kan 

bland annat ses som ett varaktigt sorgearbete av de förändringar som skett under en längre tid. 

Exempelvis kan det ha sin början i en förlust när en individ förlorar någon hen älskar. Coping 

är således en föränderlig process, som ändras beroende på hur individens omgivning ser ut. 

 

7.3 Sammanfattning av teorierna 
Sammanfattningsvis liknas Goffmans dramaturgi med en teaterföreställning, där det finns 

både aktörer och åskådare. Vidare beskriver Goffman inträdandet i och ur roller, där 

frontstage och backstage innefattar de två regioner vari socionomen befinner sig under varje 

arbetsdag. Dramaturgin innehåller begrepp såsom inramning, uppträdande och manér, vilka är 

avgörande för hur socionomens framträdande kommer att uppfattas av kollegor och klienter. 

Ytterligare begrepp som Goffman beskriver är teamframträdande och fasad, tillsammans med 

kollegor försöker socionomen upprätthålla förväntningar som ställs på yrkesrollen, det för att 

upprätthålla ett lyckat framträdande. Dramaturgin innehåller även begreppen: anständighets- 

och hövlighetsnormer, vilka innefattar krav på hur aktören bör behandla sin publik, samt hur 

aktören bör agera och uppföra sig när hen samtalar med sin publik. Avslutningsvis kommer vi 

ta med oss flera av de begrepp Goffman använder i dramaturgin för analys av det empiriska 

materialet samt copingstrategierna emotionsfokuserad- och problemfokuserade strategier och 

coping som process. Tillsammans med det empiriska materialet kan teorierna besvara vårt 

syfte samt våra frågeställningar. 

 

8. Datainsamlingsmetoder 
Kapitlet redogör för de metoder som använts för att samla in studiens empiriska material. 

Inledningsvis beskrivs kvalitativ ansats och val av metod. Vidare redogörs urvalsmetod, 

studiens genomförande, samt analysmetod. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet, 
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forskningsetiska överväganden, arbetsfördelning, förförståelse samt metodens för- och 

nackdelar. 

 

8.1 Kvalitativ forskningsansats  
Val av forskningsansats påverkas av studiens problemställning. En problemställning som har 

en utforskande ansats kräver en metod som nyanserar data, undersöker på djupet samt är 

känslig för oväntade förhållanden och således kan beakta flera olika synsätt. Studiens 

problemställning anses lämpad för en kvalitativ forskningsansats eftersom studien vill 

fördjupa förståelsen för hur socionomer påverkas av, samt hanterar det emotionella arbetet 

med klienter (jfr Jacobsen, 2017, ss. 46–47). En kvalitativ ansats är passande för studien 

eftersom syftet är att utgå från socionomers egna känslor, upplevelser och tankar i förhållande 

till olika händelser (jfr Ahrne & Svensson, 2015, ss. 9–11). Studien uttrycks inte i form av 

siffror utan genom text, vilket även gör en kvalitativ ansats relevant (jfr Grønmo, 2006, ss. 

127–128, 133). Med hjälp av kvalitativ forskningsansats kan en bättre förståelse för 

fenomenet som studeras skapas (Denzin & Lincoln, 2008, ss. 4–5) En kvalitativ 

forskningsansats används för att samla in information. Den information som framkommer 

måste sedan systematiseras, bearbetas samt registreras ur en bestämd form med mål att senare 

analyseras utefter specifika analysmetoder (Grønmo, 2006, ss. 127–128). En kvalitativ 

forskningsansats kännetecknas vidare av att insamlandet av datamaterial sker via fältarbete. 

Patton menar att en kvalitativ forskningsansats innefattar tre olika typer av metoder. Dessa 

metoder bygger på att insamlingen av datamaterialet sker med hjälp av intervjuer, 

observationer eller analys av texter (Patton, 2002, ss. 4–5). 

 

8.2 Kvalitativa intervjuer  
Kvalitativa intervjuer används som datainsamlingsmetod då studien avser att undersöka 

socionomers egna åsikter, emotioner och erfarenheter (jfr Denscombe, 2014, ss. 185–186). 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen kring hur socionomer kan härbärgera klienters 

känslor utan att överta dem samt, vilka effekter klienters emotioner kan ha för socionomen. 

Genom att använda kvalitativa intervjuer kommer vi därför nära studiens kontext samt de 

individer studiens forskningsområde avser. Kvalitativa intervjuer kan bidra med kunskap och 

förståelse om individers olika upplevelser och erfarenheter (jfr Miller & Glassner, 2016, ss. 

51–53). 
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Denscombe beskriver tre viktiga faktorer som vi har beaktat innan utförandet av kvalitativa 

intervjuer. Första faktorn beskriver svårigheter att få tillgång till potentiella respondenter, 

eftersom respondenter kan finna det svårt att hitta tid till att delta vid intervjutillfället. Andra 

faktorn beskriver problematiken då kvalitativa intervjuer kan vara både kostsamt och 

tidskrävande, exempelvis om det innebär långa resor till respondenterna. Tredje faktorn 

överväger vilken form av data som krävs för studiens genomförande (jfr Denscombe, 2014, 

ss. 185–186). Trots de svårigheter som finns i att använda kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod bedömer vi metod mest lämplig. Vi anser att vi genom kvalitativa 

intervjuer kommer nära studiens kontext samt de individer studiens forskningsområde avser. 

Intervjuer har utförts enskilt med respondenterna för att öka möjligheten för intervjuaren att 

leda samtalet mot den information som är relevant för studien. Individuella intervjuer minskar 

även risken för att respondenten ska bli avbruten av andra respondenter eller att någon ska 

säga emot respondenten (jfr Brinkmann, 2013, s. 27). 

  

Enligt Holstein och Gubrium kan kvalitativa intervjuer vara strukturerade, semistrukturerade 

eller ostrukturerade med ett fritt flödande informationsutbyte (Holstein & Gubrium, 2016, s. 

68). Semistrukturerade intervjuer är en blandning av strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer. Det innebär att intervjun är utförd med stöd av en färdig lista med frågor som 

respondenten ska besvara, samtidigt som intervjuaren är flexibel gällande frågornas 

ordningsföljd. Det innebär även att respondenten får möjlighet att utveckla sina tankar samt 

tala mer utförligt kring sina egna synpunkter (jfr Denscombe, 2014, ss. 186–187). Frågorna i 

de semistrukturerade intervjuerna är utformade utefter både fasta och öppna frågor för att 

skapa möjlighet att variera fråga beroende på respondentens svar (jfr Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015, ss. 37–42). Både semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer innebär 

möjligheten för intervjuaren att utveckla eller ändra frågorna under studiens gång. Det vill 

säga att våra frågor kan ändras från en intervju till en annan för att följa upp nya 

undersökningsspår (jfr Denscombe, 2014, s. 187). Vi väljer semistrukturerade intervjuer med 

anledning av att vi vill kunna jämföra respondenternas svar. För att kunna göra det har vi ett 

visst antal grundfrågor som vi ställer till alla intervjudeltagare (Se bilaga 1).  

 

8.3 Urvalsmetod 
Enligt Becker är det inte möjligt för forskare att studera varje fall av det området de vill 

undersöka. Av den anledningen väljer vi att göra ett urval där en mindre del av socionomer får 

representera helheten (jfr Becker, 2008, s. 78). För att studien ska bli trovärdig samt erhålla 
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relevant data används delvis ett målstyrt urval. Vi har på ett strategiskt vis valt att intervjua 

socionomer verksamma inom IFO på olika socialtjänster i sydöstra Sverige. Det innebär att vi 

intervjuar socionomer som är i direkt kontakt med klienter vilket skapar relevans för studiens 

syfte och frågeställning (jfr Bryman, 2018, ss. 496–498). Vidare ska socionomerna varit 

yrkesverksamma minst tre år, för att öka möjligheterna till att respondenterna ska besitta 

erfarenheter av klientarbete. Anledningen till att urvalet endast delvis är utfört av målstyrt 

urval är eftersom vi kontaktar enhetschefer inom IFO som sedan självmant väljer ut de 

socionomer vi får möjlighet att intervjua (Ibid. ss. 496-497). Vi upplever inte att det fanns 

svårigheter med att komma i kontakt med socionomer som ville delta i studien så länge vi 

utökade den geografiska avgränsningen. Genom att utöka den geografiska avgränsningen fick 

vi därmed möjlighet att kontakta fler socionomer. Tolv olika kommuner tillfrågades då vi 

önskade få en spridning för att undvika att intervjua fler än två respondenter inom samma 

organisation. Anledningen är ett försök till att undvika att respondenternas svar ska 

genomsyras av att de tillhör samma organisation. Av de tolv kommuner vi kontaktat svarade 

totalt åtta personer från fem olika kommuner. Vi bokade in enskilda intervjuer med de åtta 

personerna som tackat ja till intervju. På grund av sjukdom valde en av de tilltänkta 

respondenterna att ställa in intervjutillfället. Eftersom vi ansåg det som tidsmässigt 

problematiskt att skjuta fram intervjun till ett senare tillfälle beslutades därför att avboka 

intervjutillfället helt. 

 

8.4 Genomförande  
Vi kontaktade tilltänkta intervjupersoner i förväg och fastslog en tidslängd på en timme för 

intervjun. Sedan besökte vi intervjudeltagarna på deras arbetsplatser, vi har således inte haft 

möjlighet att arrangera placeringen i intervjulokalen (jfr Denscombe, 2014, ss. 193–194). Vi 

använder oss av en diktafon för ljudupptagning av intervjusamtalet eftersom vi vill försäkra 

oss om att vi använder oss av intervjudeltagarens egna ord, utan tolkning från vår sida, när vi 

sedan presenterar resultatet. Denscombe beskriver att ljudupptagning inledningsvis kan ha en 

hämmande effekt på intervjudeltagaren. En sådan effekt släpper vanligtvis efter en kort stund 

och har därefter ingen störning på intervjutillfället. En fördel med ljudupptagning är att den 

bidrar till en närmast fullständig dokumentation av vad som sägs. En nackdel kan däremot 

vara att ljudupptagning missar den icke-verbala kommunikationen (Ibid. s. 196). 
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8.5 Analysmetod  
Det finns olika tillvägagångssätt för att analysera kvalitativt empiriskt material. 

Tillvägagångssätten har en sak gemensamt: de har en tolkande approach till dataunderlaget. 

En tolkande approach bygger på att människor konstruerar sin sociala verklighet samt skapar 

mening åt sina erfarenheter. Verkligheten blir beroende av de som konstruerar den och på så 

vis blir verkligheten inte entydig utan mångfacetterad (Dalen, 2015, s.18). 

  

Enligt Rapley handlar kvalitativa analyser om att hitta och beskriva mönster, jämföra likheter 

och skillnader på de svar som respondenten lämnar, samt att forskaren använder sig av sin 

förförståelse för att jämföra tidigare kunskap med det empiriska materialet. Det går således att 

använda av olika analysmetoder för att analysera kvalitativ data (Rapley, 2016, ss. 340-342, 

332). Vi använder Interpretativ Phenomenological Analysis (IPA) som analysmetod, det 

innebär att vi börjar med att läsa det empiriska materialet flera gånger, det vill säga våra 

transkriberingar av intervjuerna (jfr Smith, Flowers & Larkin, 2009, s. 82). Samtidigt 

antecknar vi språkliga kommentarer och begreppsliga uttryck, samt andra frågor, tankar och 

reflektioner som uppstått under tiden som vi läst (jfr Back & Berterö, 2015, ss. 153–154). I 

nästa steg identifieras olika teman. Från tidigare anteckningar och kommentarer utvinns 

likheter och skillnader som framkommit ur respondenternas svar. Reflektion kring vad ett ord, 

uttryck eller en mening kan betyda för respondenten genomförs, samt vad det betyder för oss 

som analyserar (jfr Smith, Flowers & Larkin, 2009, ss. 89-84). Sedan listas och grupperas de 

teman som identifierats, där varje gruppering får ett överordnat tema (jfr Back & Berterö, 

2015, ss. 154-155). Vid nästa steg av analysen genomförs en översiktstabell för att 

sammanfatta varje gruppering genom att exemplifiera olika citat från de respondenter som 

medverkat. Tabellen omfattar endast de teman som fångar någonting av det studien ämnar 

undersöka. Det betyder att vi kan utesluta några av de beskrivande teman som framkom vid 

tidigare identifiering. Antal grupperingar och teman som identifierats kan variera beroende på 

vad som framkommer ur transkriberingarna. En gruppering kan exempelvis bestå av fler eller 

färre teman. På liknande vis kan vissa teman stödjas av fler eller färre citat från våra 

respondenter. För att analysen ska vara fullgod krävs egna tolkningar, det är därmed inte 

tillräckligt att vi enbart använder beskrivningar (jfr Ibid. ss. 155-156). När en transkribering är 

klar går vi vidare till nästa transkribering för att göra om samma process. Det gör att en 

jämförelse av alla respondenters svar slutligen är möjlig (jfr Smith, Flowers & Larkin, 2009, s 

100). 
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8.6 Trovärdighet  
En studie uppfyller trovärdighet då studien mäter det den avser att mäta, samt då resultatet 

från ett avgränsat område även kan vara giltigt i andra sammanhang, det vill säga att 

materialet är generaliserbart (Jacobsen, 2012, s. 21). Vår studie kan anses trovärdig eftersom 

studien uppfyller syftet att fördjupa kunskapen kring hur socionomer kan hantera emotionella 

påfrestningar, samt vilka effekter klienters emotioner kan ha för socionomen. Studiens 

trovärdighet kan däremot ifrågasättas eftersom studiens empiriska material endast utgår från 

sju yrkesverksamma socionomer. Att endast analysera sju socionomers åsikter och 

erfarenheter kring hur de hanterar emotionella påfrestningar är inte generaliserbart för 

gruppen socionomer i stort. Bryman menar till skillnad från Jacobsen att en studies 

trovärdighet handlar om hur noggranna studiens mätningar är. Bryman menar således att om 

en studie utgår från kriterierna; tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet kan en studie 

anses trovärdig. För att uppnå Brymans kriterier har vi under studiens utformning tillämpat 

och beaktat etiska riktlinjer. Studiens tillvägagångssätt, metod samt resultat redogörs för att ge 

läsaren förståelse samt möjlighet till att självständigt bedöma studiens trovärdighet. För att 

ytterligare stärka studiens trovärdighet har studiens centrala begrepp samt tidigare forskning 

presenterats (jfr Bryman 2018, ss. 467-469). Avslutningsvis har vi i kapitlet Resultat och 

analys jämfört studiens empiriska material med tidigare forskning (Jfr Jacobsen 2012, s. 163). 

Denscombe belyser att kvalitativa intervjuer stärker studiens tillförlitlighet, eftersom 

forskarna under intervjun kan kontrollera att respondenten förstår frågans innebörd 

(Denscombe, 2014, ss. 201-203). Studiens trovärdighet stärks således eftersom studiens 

empiriska material är framtaget via kvalitativa intervjuer där respondenternas egna åsikter, 

tankar samt erfarenheter framhävs. 

 

8.7 Forskningsetiska överväganden  
Etikprövningslagen: lag om etikprövning av forskning som avser människor, innehåller 

bestämmelser kring etiska överväganden som forskare i Sverige ska ta hänsyn till i utförandet 

av forskning (SFS 2003:460). Examensarbete på kandidatnivå är inte föremål för en formell 

etisk prövning och därför omfattas således inte studien av lagen.  

  

Forskningsetik handlar om vilka etiska krav som finns på forskaren och på forskningens 

inriktning eller genomförande. Viktigast är att respondenter skyddas från skada och 

kränkning. Andra viktiga regler beskriver vad forskaren måste göra före, under och efter 



 

 

 

28 

 

genomförandet av forskningen, exempelvis då det handlar om information, samtycke, 

publicering och förvaring av material (Vetenskapsrådet, 2017, ss. 12-14). 

  

Forskningsetiska principer består av fyra huvudkrav; informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet uppfylls eftersom respondenterna 

i samband med förfrågan om frivillig medverkan, via mail skriftligt informerats (se bilaga 2) 

om studiens innehåll och syfte. Samtyckeskravet uppfylls genom att respondenterna vid 

intervjutillfället tar del av ett informationsblad (se bilaga 3) och muntligen godkänner sin 

medverkan. Informationsbladet innehåller information som även innebär att 

konfidentialitetskravet uppfylls. Informationen beskriver studiens innehåll och syfte, samt att 

respondenternas namn kommer avidentifieras och att övriga personuppgifter bevaras 

konfidentiellt. I informationsbladet framgår även att vi kommer använda oss av en diktafon 

för att underlätta transkribering av det insamlade materialet. Avslutningsvis uppfylls 

nyttjandekravet eftersom det i informationsbladet tydliggörs att vi endast kommer använda 

den information som framkommer i intervjuerna för att genomföra vår studie (jfr Daneback & 

Månsson, 2008, s. 166). 

  

8.8 Arbetsfördelning  
Arbetsfördelningen är central för studien då den bygger på tolkning av det empiriska 

materialet. Uppsatsskrivandet har varit en gemensam process där vi tillsammans har 

diskuterat, värderat samt analyserat uppsatsens alla avsnitt. Vi har båda varit delaktiga i 

skapandet av kapitlen Tidigare forskning och Datainsamlingsmetoder, vilket innefattar 

framtagning och genomläsning av vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt övrig litteratur. 

Likaså har båda varit delaktiga i framtagning av de teoretiska ansatser som vi valt att använda 

i studien. Vid insamlandet av datamaterial har båda varit närvarande. Vidare har 

datamaterialet först analyserats av oss båda var för sig, för att sedan gemensamt jämföra och 

diskutera vad vi funnit i det empiriska materialet. Tolkningar, analyser samt skriven text är ett 

resultat av gemensamma diskussioner, då vi anser det värdefullt för att vi båda ska kunna stå 

bakom uppsatsen. 

 

8.9 Förförståelse  
Förförståelse är något som alla forskare bär med sig in i ett forskningsprojekt och består bland 

annat av individers erfarenheter, hypoteser och olika perspektiv. Det är viktigt att forskare är 

medvetna om sin förförståelse, för att undvika att forskarnas förmåga att lära av det material 
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som framkommer ur studien försvinner (Malterud, 2014, ss. 48-49). Vår förförståelse är att vi 

efter vår termin med verksamhetsförlagd utbildning ställer oss kritiska till att socionomer kan 

stänga av sina emotioner och inte ”ta arbetet med sig hem”. Vår förförståelse har således haft 

viss inverkan i studiens utförande, särskilt frågeställningar samt utförandet av intervjufrågor. 

Medvetenhet om att vi besitter en förförståelse har däremot öppnat upp för diskussion under 

utformningen av uppsatsens samtliga delar. Det har resulterat i att vi försökt analysera 

studiens material med objektivitet. Enligt Bergström och Boréus är en viss förförståelse 

nödvändig för att individer ska kunna förstå det material de läser (Bergström & Boréus, 2012, 

s. 31). Viktigt att beakta är således att det inte enbart är vi som har en förförståelse av ämnet 

utan även läsaren. Bergström och Boréus menar att alla individer har olika upplevelser, 

uppfattningar och kunskap, vilket resulterar i att förförståelsen kan variera mellan individer. 

Författarna menar att kultur, historia och traditioner påverkar individers förförståelse, samt att 

förförståelsen är en form av individers fördomar. Forskning kan påverkas då individers 

fördomar tas för givet utan att reflektera över innebörden (Ibid. s. 31). För att undvika att 

läsarens egna förförståelse ska påverka läsarens tolkning av studien har begreppet emotion 

förtydligats. Vidare har även metod samt teoretiska övervägande noga förklarats. Att vi varit 

två som tagit fram samt analyserat studiens empiriska material, har gjort det möjligt att 

tillsammans reflektera över vår förförståelse samt eventuella fördomar vi har. 

 

8.10 Metoddiskussion  
En kvalitativ metodansats är för studien fördelaktig då studiens syfte är att belysa personliga 

tankar, åsikter samt erfarenheter. Kvalitativa intervjuer har bidragit till att framhäva enskilda 

socionomers tankar, åsikter samt erfarenheter av emotionellt krävande arbete. Vid start av 

uppsatsskrivandet var vi kritiska till kvalitativa intervjuer, eftersom vi hade föreställningar om 

att de var tidskrävande. Våra föreställningar om att metoden är tidskrävande har bekräftats 

och anses därmed vara till nackdel för metoden. Trots att metoden varit tidskrävande, främst 

då vi rest längre sträckor för att besöka respondenter, ser vi fördelar med att göra intervjuer 

personligen i enrum och därmed skapa en relation till respondenterna. Att intervjua 

yrkesverksamma socionomer har varit intressant och lärorikt, vilket vi ser som en stor fördel 

även för framtida yrke eller studier. Vi har med stöd av intervjuer utvecklats i olika 

intervjutekniker, samt i att formulera oss på ett sätt som ger respondenterna bättre förståelse 

för de frågor vi ställer. Under utformandet av intervjufrågor upplevde vi det problematiskt att 

skapa relevanta samt besvarande frågor. I efterhand kan vi se att det varit gynnsamt att ägna 

tid till att noga utforma samt bearbeta frågorna, eftersom frågorna gav givande svar. Vi har 
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tagit i beaktan att de frågor vi skapat även kan vara ledande för att respondenterna ska komma 

fram till ett specifikt svar, vilket kan ses som en nackdel. Under intervjuerna har vi använt en 

diktafon vilket har varit till fördel för transkriberingarna. Användandet av en diktafon kan 

däremot skapat nervositet hos några respondenter, vilket kan ses som en nackdel då 

respondenternas svar kan ha påverkats. Det är även viktigt att ta hänsyn till att respondenterna 

kan utformat sina svar med syfte att framhäva sig själva och sin kompetens. Vidare kan 

respondenternas svar se olika ut då vi som intervjuare utvecklat oss i att ställa följdfrågor från 

första till sista intervjutillfället. Vid återskapande av liknande studie anser vi att det trots 

nackdelar är mest fördelaktigt att använda en kvalitativ metodansats samt kvalitativa 

intervjuer. 

 

9. Resultat och analys  
I kapitlet presenteras, tolkas och analyseras studiens empiriska material i relation till tidigare 

forskning samt teoretiska ansatser. Vi har vid genomläsning av materialet funnit tre 

huvudteman; det emotionella arbetet för socionomen, hantering av emotioner under 

klientmötet, samt strategier för att hantera emotionella påfrestningar. Kapitlet inleds med 

socionomers upplevelser av sitt yrke, vidare redogörs hur socionomen hanterar emotioner som 

uppstår under klientmötet. Avslutningsvis presenteras strategier som respondenterna använder 

för att motverka emotionella påfrestningar, samt strategier för att undvika att socionomen “tar 

arbetet med sig hem”. Det empiriska materialet är insamlat genom kvalitativa intervjuer med 

sju socionomer verksamma inom IFO. Intervjudeltagarna har alla varit yrkesverksamma samt 

arbetat klientnära mer än tre år. Vid presentation av resultatet används ett flertal både längre 

och kortare citat som framkommit ur empirin. Valet att redovisa resultatet genom att använda 

en stor mängd citat är för att belysa samt framhäva respondenternas personliga tankar och 

åsikter. Eftersom att materialet baseras på personliga tankar och åsikter anser vi att det finns 

behov av flera citat för att göra analysen mer trovärdig, samt för att belysa likheter och 

skillnader i respondenternas svar.  

 

9.1 Det emotionella arbetet för socionomen 
Socionomer möter dagligen klienter som befinner eller har befunnits sig i svåra 

livssituationer. Samtliga respondenter berättar att de upplever socionomyrket som ett 

känslomässigt krävande yrke. Den främsta anledningen är att arbetet innebär möten med 

människor som ofta upplevt lidande. Vanliga känslor som klienterna förmedlar i mötet med 

socionomen är bland annat sorg, rädsla och ilska. Att arbeta tillsammans med samt lyssna på 
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klienter vars problematik är svår och emotionellt påfrestande bidrar till att respondenterna 

anser sitt yrke vara känslomässigt krävande. Tre respondenter beskriver följande:    

 

Man jobbar nära människor som är med om svåra saker som ofta upplever mycket 

lidande i någon form, [klienten] är orolig, rädd, plågad av olika saker (Socionom 1). 

  

Man får ta del av människors historia och både sorger och lyckor, det är inte bara det 

ena eller det andra (Socionom 3).  

  

Du ställs ju hela tiden inför att hantera andras känslor, ofta är det tragik, det kan vara 

ilska, sorg, det kan vara glädje också i det här så det är många känslor som kommer 

(Socionom 4).  

 

Citaten ovan beskriver både positiva och negativa emotioner inom socionomyrket. Således 

går det förstå att socionomyrket inte enbart består av negativa emotioner. En möjlig tolkning 

är att negativa emotioner däremot anses väga tyngre eftersom de uttrycks i fler former än de 

positiva. Negativa emotioner beskrivs i form av lidande, oro, rädsla, tragik, ilska eller sorg, 

medan de positiva emotionerna enbart beskrivs som lycka eller glädje. En orsak till att yrket 

upplevs som känslomässigt krävande kan därmed tänkas vara att negativa emotioner upplevs 

påverka socionomen i högre grad än positiva emotioner. Att respondenterna upplever 

socionomyrket som känslomässigt krävande stämmer överens med det Hochschild benämner 

som emotionellt arbete. Hochschild menar att yrken som på något vis innebär bemötande av 

människor kan ses som emotionsarbete och således även känslomässigt krävande. Likt det 

Hochschild belyser med att yrkesverksamma antingen bör framkalla eller dämpa känslor, 

uttrycker två respondenter i vår studie vikten av att känslorna inte får påverka socionomen 

varken för mycket eller för lite. De två respondenterna uttrycker sig enligt följande: 

  

Man utsätts för många olika situationer där man ska ha en känsla. Jag tänker har 

man inga känslor då har man inget inom socionomyrket att göra. Alltså man får inte 

vara en robot. Utan vi gör ju hela tiden bedömningar som bygger på dels våra 

tidigare erfarenheter, våra känslor i situationen men sen får ju inte känslorna ta 

överhanden (Socionom 5). 

 

Om jag skulle vända det till att jag själv skulle vara föremål för en utredning [...] jag 

tycker ju att handläggaren ska kunna visa känslor. Det blir ganska avskalat annars, 
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man är ingen robot, man har sig själv som verktyg hela tiden och man måste kunna 

skratta när det är läge för det (Socionom 7).  

 

Ur citaten framkommer att två respondenter upplever sina känslor som en viktig tillgång för 

att kunna göra en bra bedömning av klienten och situationen. Uteslutning av sina känslor i 

klientarbetet kan leda till att socionomen uppfattar sig själv eller hos andra framstår som “en 

robot” och därmed inte utför ett bra arbete. Utifrån citaten kan vi förstå att det är viktigt att 

socionomen visar ett känslomässigt engagemang till klienten, det vill säga att socionomen 

använder sig själv och sina känslor i mötet med klienten. Att som socionom använda sina 

känslor kan resultera i att hen försöker hjälpa och stötta klienten mer än om hen skulle stänga 

av sina känslor och inte känna något alls, samt att socionomen framstår som mer trovärdig om 

hen inte verkar känslolös. Vidare kan en tolkning vara att en socionom som inte känner något 

för andra människor inte bör arbeta som socionom. Det kan även jämföras med tidigare 

forskning där Bailey et al. belyser att engagemang anses vara det positiva idealet hos 

omsorgspersonal. Vidare belyser forskarna att det finns svårigheter för omsorgspersonal i att 

hitta en balansgång mellan att visa engagemang och samtidigt hålla distans till 

omsorgstagarna. Den främsta svårigheten i att visa tillräckligt med engagemang var då det för 

omsorgspersonalen inte finns obegränsat med resurser. Svårigheten att det inte finns 

obegränsat med resurser framkom inte i det empiriska materialet. Däremot berättar 

respondenterna likt Bailey et al. att det finns svårigheter i att upprätthålla en balansgång 

mellan engagemang och distans i mötet med klienten. Respondenterna ansåg det viktigt att 

visa empati och sätta sig in i klientens situation, samtidigt som en emotionell distans till 

klienterna bör upprätthållas för att framstå samt agera som professionell. Citaten nedan 

belyser tre respondenters beskrivningar:   

 

Det är svårt att inte gå in känslomässigt i dom ärendena som man har, då tror jag inte 

att man blir en bra socialsekreterare heller utan man måste nog ändå kunna gå in och 

förstå och ha empati och sätta sig in i den andres situation (Socionom 2). 

 

Det är professionella distansen på något vis, att inte bli helt förtvivlad och 

förkrossad själv [...] då tänker jag att det blir väldigt konstigt för dom man möter, 

om jag helt plötsligt reagerar och blir ännu mer ledsen än vad de är, det är ju inte 

professionellt tycker inte jag (Socionom 7).  
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Olika livshistorier och olika klienter fastnar olika mycket hos en [...] sen är det ju 

också en balans där hur mycket man tillåter sig själv och gå in i det liksom 

(Socionom 6).  

 

Citaten påtalar svårigheter i att inte gå in känslomässigt i klientärenden. Enligt respondenterna 

kan en socionom visa känslor, samtidigt som socionomen bör undvika att reagera för starkt på 

klientens känsloyttring. Det kan förstås som att en socionom inte blir mindre professionell av 

att använda sig av sina emotioner i arbetet, så länge det finns en lämplig balansgång. En 

balansgång bidrar således till att emotionerna kan användas som en tillgång i arbetet. Det 

överensstämmer med hur Moesby-Jensen och Nielsen beskriver förmågan att kontrollera sina 

känslor som en del av ett professionellt förhållningssätt. Forskarna menar att det råder svår 

balansgång kring vilken distans socialarbetaren ska hålla till klienter för att inte påverka 

klientmötet eller handläggningsprocessen. Även Bailey et al. nämner att en distans kan 

användas i ett försök att hålla avstånd till vissa känslor för att kunna fullborda 

arbetsuppgifterna. Trots de svårigheter som det emotionella arbetet medför är det viktigt att 

agera professionellt i klientmötet. En av respondenterna beskriver att hen som socionom går 

in i en professionell roll i mötet med klienter: 

 

Man känner en stark känsla men man måste ju vara professionell och gå in i rollen 

(Socionom 1). 

 

Det professionella förhållningssättet och att socionomen träder in i en roll går att överföra till 

dramaturgin. Goffman beskriver att det finns två parter i det verkliga livet; aktör och publik. 

På socialtjänsten kan det innebära att socionomen besitter rollen som aktör och därmed får 

klienten rollen som publik. I mötet med klienter befinner socionomen sig i det Goffman 

benämner som frontstage. Frontstage innebär att den yrkesverksamma framför ett 

framträdande inför sin publik. Det innebär även att socionomen kan ha ett visst inflytande på 

publiken, exempelvis att socionomen kan påverka sin klient till att påbörja behandling eller 

förändra sin livssituation. Framträdande kan liknas med mötet mellan socionom och klient, 

där socionomen kliver in i en offentlig samt professionell roll. För ett lyckat rollframträdande 

krävs det enligt Goffman att aktören upprätthåller sin personliga fasad, utan konflikt mellan 

manér och uppträdande. Manér kan innebära hur socionomen önskar och förväntar sig 

framstå, exempelvis att socionom vill vara lugn och uppmärksam på klientmötet. 

Socionomens uppträdande innebär det sätt hen faktiskt agerar i mötet med klienten. Det kan 
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exempelvis innebära att socionomen i klientmötet är avslappnad och uppmärksam på klienten. 

När socionomens manér och uppträdande överensstämmer kan det resultera i ett lyckat 

framträdande samt upprätthållande av den professionella rollen. Skulle socionomen däremot 

bli väldigt berörd och agera därefter kan det uppstå en konflikt mellan uppträdande och 

manér, vilket kan resultera i ett misslyckat framträdande. För socionomen kan ett lyckat 

framträdande innebära att möta förväntningar som socionomen som aktör har på sig själv, 

eller förväntningar från klienter som publik. Fem av sju respondenter upplever att det finns 

förväntningar på dem i deras yrkesroll. Förväntningarna innefattar hur socionomen får lov att 

uttrycka sina egna känslor i mötet med klienten. Det innefattar även klienternas förväntningar 

på åtgärder och insatser från myndigheten. Respondenterna uttrycker: 

 

Jag tror att dom största förväntningarna är på oss själva. [...] Sen har vi givetvis 

förväntningar från våra klienter och det är inte alltid vi kan uppfylla alla dessa 

förväntningar (Socionom 6). 

 

[Klienterna] kanske inte har så mycket förväntningar på just hur jag reagerar 

emotionellt. Det är nog mer åtgärder eller praktiska saker [...] Det är nog mer en 

annan som kanske ifrågasätter sig själv efter ett möte (Socionom 6) 

  

Tror mer att det förväntas att jag ska kunna härbärgera känslor, att jag ska visa så lite 

känslor som möjligt, men samtidigt så tycker jag att det är farligt att inte visa känslor 

(Socionom 5). 

 

Överlag upplever jag både från mig själv och jag gissar att andra har dom 

förväntningarna också, att jag ska kunna bära mina egna känslor, att jag inte ska låta 

dom styra att jag inte ska låta dom läcka över på klienten (Socionom 1). 

 

Ur citaten framkommer att det till större del är socionomerna själva som har förväntningar 

kring deras egna känsloyttring i klientmötet. Citaten visar även att klienternas förväntningar 

inriktar sig mer mot insatser och åtgärder istället för socionomens emotioner. Citaten kan 

tolkas som att socionomen strävar efter att uppnå ett professionellt förhållningssätt, vilket 

bygger på egenskaper som socionomen själv förknippar med ett professionellt 

förhållningssätt. Socionomen kan därmed antas utforma det professionella förhållningssättet 

utifrån forskning, tidigare erfarenheter och de förväntningar som andra samt socionomen själv 

har på yrkesrollen. Det för att socionomen, likt det Hansson beskriver, ska kunna uppleva en 

känsla av att hen utför ett bra och betydelsefullt arbete, vilket i sin tur kan skapa 
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tillfredsställelse hos den yrkesverksamma. Här finns likheter med tidigare forskning där Holm 

belyser vanligt förekommande förväntningar från klienter. Det innefattar förväntningar och 

önskningar om att få hjälp, få berätta sin historia eller få en specifik information. Vilket 

motsvarar det citaten visar angående klienters förväntningar på insatser och åtgärder istället 

för socionomens känsloyttring.  

 

9.2 Hantering av emotioner under klientmötet 
Vid intensiva emotionella påfrestningar under klientmötet kan socionomen uppleva ett behov 

av att hantera både klientens och sina egna emotioner direkt under mötet. Vid tillfällen då 

klienter visar intensiva emotioner försöker respondenterna lyssna och vara närvarande. Tre 

respondenter berättar att de försöker göra sig neutrala och fokusera på klienten:  

 

Jag vill spegla dom känslomässigt [...] jag slår inte på min största känslosamhet i ett 

samtal utan att jag försöker hålla den ganska mild, för att dom ska få plats, för att 

inte jag ska ta över (Socionom 1). 

 

Jag behöver vara så extremt mycket närvarande med sådana människor, verkligen 

tömma huvudet på tankar och bara här är jag, du är där, jag lyssnar. Och att jag i mitt 

gensvar blir nog nästan ännu mer neutral när den jag möter är väldigt emotionell 

(Socionom 1). 

 

Jag kan ju inte gå med någon klient i känslan, utan jag måste stå för lugnet och 

tryggheten och vara ganska känsloneutral (Socionom 5).  

 

En tolkning som kan göras utifrån de tre citaten är att respondenterna försöker göra sig 

neutrala och dämpa sina emotioner, eftersom de vill skapa en lugn och trygg omgivning där 

klienten kan få utlopp för sina emotioner. Genom att socionomen dämpar sina egna emotioner 

kan hen istället fokusera på att hitta ett sätt att tillsammans med klienten hantera klientens 

problematik. Att socionomen försöker göra sig neutral och fokuserar på klienten kan förstås 

utifrån Moseby-Jensen och Nielsen, som menar att det finns tre former för hur socialarbetare 

kan agera under emotionella påfrestningar. Den första innebär, liknande det respondenterna 

nämner, att göra sig neutral genom att stänga av sina egna känslor under klientmötet. På så vis 

kan socialarbetaren utföra sina arbetsuppgifter när det gäller att stötta och förstå klienten. Att 

agera på ett sådant vis kan ses som en strategi utifrån teorin om emotionsfokuserad coping. 

Emotionsfokuserad coping används för att hantera känslomässiga svårigheter genom att 
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förminska betydelsen av den situation som skapar emotionella påfrestningar. Det kan innebära 

att socionomen distanserar sig till klientens problem genom att göra sig neutral, samt skiljer 

på klientens problematik och sitt eget privatliv. Ibland kan det vara svårt för socialarbetaren 

att hålla sig neutral i mötet med klienter. Två respondenter uttrycker sig enligt: 

 

Det beror hur man mår själv, om man är stressad eller påverkad av personliga 

problem själv eller man varit ute för den här situationen själv privat, som man 

känner igen sig i klientens känslor (Socionom 2). 

 

Det blir svårare att vara öppen och närvarande med en människa om jag ska hantera 

dom där inre konflikterna så att möjligtvis kan jag tänka att jag blir mer avstängd 

(Socionom 1). 

 

I citaten berättar två respondenter att personliga erfarenheter och det egna måendet kan 

påverka deras arbete. En anledning kan vara då socionomen själv associerar egna händelser 

med klientens berättelse eller livssituation. En möjlig tolkning är att det anses viktigt att 

socionomen arbetar med sig själv, samt bearbetar egna erfarenheter och inre konflikter, för att 

arbetet inte ska påverkas negativt. Genom att utveckla sig själv skapar socionomen bättre 

förutsättningar för att kunna hjälpa och stötta klienten. Två sätt att hantera socionomens inre 

konflikter som uppstår i klientmötet, kan enligt tre respondenter vara att dölja sina egna 

emotioner eller skjuta upp hanteringen av emotioner till ett senare tillfälle. Tre respondenter 

uttrycker sig enligt: 

 

Gå undan och försöka [...] fokusera på något annat. Man får stänga av, träna på att 

stänga av känslorna för jag kunde börjat gråta där, det var så tragiskt. […] Det blir 

som att man bara stänger av knappen och sen försöker man vara trevlig, lugn och 

sansad (Socionom 5).   

 

Man kan bli väldigt frustrerad eller irriterad men det kan man inte visa utåt. Det kan 

vara klienter som ältar väldigt mycket eller som man känner att nu får du snart ge 

dig, nu måste vi komma vidare (Socionom 2).  

 

Det finns krokar i mig där saker som andra berättar hakar tag, skapar en reaktion 

som är min egen [...] försöker jag ge så lite uttryck för som bara möjligt i samtalet 

och så får jag liksom ta hand om det efteråt eller gå och prata med kollegan eller gå i 

handledning (Socionom 1). 
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Citaten visar hur tre respondenter berättar att egna emotioner som kan framstå som negativa, 

exempelvis frustration eller irritation, inte bör uttryckas inför klienten. Vid situationer då 

personliga associationer påverkar socionomen kan hen som det sista citatet belyser, skjuta upp 

hanteringen av emotioner till ett senare tillfälle. Det går förstå som att socionomen vid 

klientmötet upplever en specifik känsla som hen inte kan visa inför klienten. Socionomen 

väljer då att visa en annan känsla eller att tona ner sin känsla i klientmötet. Exempelvis kan 

socionomen som upplever sorg välja att visa en annan mer neutral emotion, eller tona ner 

känslan och visa nedstämdhet utan att gråta inför klienten. Det kan liknas med det Hochschild 

beskriver som känsloregler. Socionomen överväger klientens samt sina egna emotioner för att 

ta reda på vilka känsloregler som gäller för situationen. Det kan tänkas att det finns bestämda 

regler för i vilken grad socionomen får lov att visa sina emotioner under klientmötet. Att 

uttrycka likvärdiga eller mer intensiva emotioner än klienten kan anses som ett regelbrott mot 

känsloreglerna. Vidare kan socionomens känsloyttring även tolkas utifrån Hochschilds studie 

om hur flygvärdinnor hanterar emotioner som uppstår i möte med passagerare. När 

socionomerna utåt visar känslor de egentligen inte känner, exempelvis genom att dölja sina 

riktiga känslor, agerar socionomen i enlighet med Hochschilsd surface acting. Socionomen 

väljer därmed att inte visa vad hen egentligen känner. I relation till socionomyrket kan det 

dock tänkas svårt att likt flygvärdinnor visa en helt annan emotion än den hen faktiskt 

upplever. Eftersom socionomen möter klienter som befinner sig eller har befunnit sig i svåra 

livssituationer, blir det svårt att exempelvis ersätta en känsla av sorg. Det i jämförelse med 

Hochschilds beskrivning av att flygvärdinnor alltid bör visa positiva emotioner oavsett om 

hen upplever ilska, för att passagerarna ska uppleva ett gott bemötande samt en bra flygresa. 

Att dölja eller tona ner sina egna känslor är även något som går att förknippa med Goffmans 

teori om dramaturgi. Goffman beskriver att den agerande individen försöker styra och 

kontrollera sin publiks uppfattningar till att betrakta hen utifrån en idealiserad version. Det 

kan förstås genom att socionomen väljer att framhäva emotioner som kan anses förenliga med 

ett professionellt bemötande. På liknande vis kan socionomen dölja eller tona ner de 

emotioner som inte överensstämmer med den idealiserade versionen av hen själv.  

 

Påfrestningarna under klientmötet kan ibland bli för ansträngande för att socionomen ska 

kunna dölja eller tona ner sina emotioner direkt inför klienten. Två respondenter berättar att 

ett sätt att hantera emotionellt påfrestande klientmöten är att ta en paus under pågående möte. 
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Pausen togs genom att gå ut i korridoren för att andas eller på annat vis avreagera sig. Två 

respondenter berättar följande: 

  

Skulle det vara så att min känsla tar överhanden då har jag ju möjlighet att kunna 

säga, du jag ska bara gå iväg och fixa en sak och sen kan jag gå ut och andas och sen 

kan jag komma in igen (Socionom 5). 

 

Jag känner att vi skulle behöva gå in och [klienterna] säger blankt nej [...] då kan jag 

liksom bli frustrerad och känna vad håller jag på med. [...] då går jag ut och svär en 

stund och tänker att sen får det vara nog (Socionom 4). 

 

Citaten visar att två socionomer väljer att lämna det pågående klientmötet då situationen blev 

för påfrestande. Att tillfälligt lämna klientmötet kan tolkas utifrån den problemfokuserade 

copingstrategin. Det kan således förstås då socionomen löser den påfrestande situationen 

genom att för stunden lämna den lokal där klientmötet äger rum. Anledningen till att 

socionomen tillfälligt lämnar lokalen är ett försök till att undvika att socionomens frustration 

ska gå ut över klienten. Genom att gå ut och andas kan socionomen få möjlighet att lugna ner 

sig och sedan gå tillbaka till mötet för att agera utan att hens egna känslor träder fram. På så 

vis har socionomen hittat en tillfällig lösning för den påfrestande situationen.  

 

Då flera kollegor är närvarande under ett klientmöte kan de ta hjälp av varandra vid 

påfrestande situationer. Ett sådant exempel har framkommit ur intervjuerna. En respondent 

beskriver att den som upplever situationen som påfrestande kan ta ett steg tillbaka och låta 

kollegan ta ett större ansvar för mötet: 

 

Om man har kollega så kan man bara försöka skriva lite mer och att den kollegan tar 

över då om den är lite bättre på att ställa frågorna just då (Socionom 2). 

 

Citatet visar att samarbetet med kollegor kan användas för att avlasta varandra vid påfrestande 

klientmöten. Stöd av kollegor kan förknippas med det Goffman benämner som team eller 

teamframträdande. En möjlig tolkning kan vara att ett samarbete mellan kollegor kan öka 

möjligheten till att bibehålla det Goffman benämner som ett lyckat framträdande. Ett lyckat 

framträdande kan tänkas innebära att socionomen agerar enligt ett professionellt 

förhållningssätt.   
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9.3 Strategier för att hantera emotionella påfrestningar  
Ur de kvalitativa intervjuerna framkom olika strategier som respondenterna använder för att 

hantera samt bearbeta emotioner som det klientnära arbetet kan medföra. En respondent 

berättar om tillfällen då hen, trots emotionella påfrestningar, agerat professionellt i 

klientmötet. För att kunna agera professionellt i klientmötet var respondenten i behov av att 

bearbeta sina emotioner vid senare tillfälle. Respondenten uttrycker enligt nedan: 

 

Man kan tycka och känna massor, men just när man sitter där som professionell i 

mötet, så har jag lyckats och vara professionell. Sen kommer mina känslor efteråt 

eller så, men där har jag ändå på något vis kunnat hantera det (Socionom 6).  

 

Att bearbeta sina känslor vid ett senare tillfälle stämmer överens med Moesby-Jensen och 

Nielsens forskning kring hur socialarbetare agerar under emotionella påfrestningar. Ett sätt att 

agera är att skjuta upp och bearbeta känslor efter klientmötet. Bearbetning av emotionella 

påfrestningar vid senare tillfälle kan även liknas med det Goffman benämner som backstage 

eller “bakom kulisserna”. Backstage blir den plats där socionomen inte är inom syn- eller 

hörhåll för klienten. På socialtjänsten motsvarar backstage exempelvis fikarummet eller 

socionomens egna kontor efter att klienten lämnat lokalen. Väl backstage kan socionomen 

processa och bearbeta sina emotioner, antingen på egen hand eller tillsammans med kollegor. 

När socionomen befinner sig backstage finns det möjlighet för socionomen att lämna sin 

professionella yrkesroll och istället uttrycka sina egentliga känslor. Socionomen kan bearbeta 

klientmötet eller förbereda sig inför framtida klientmöten. 

 

Studiens empiriska material visar att samtliga respondenter anser att kollegor är ett 

betydelsefullt stöd för att hantera det emotionella arbetets påfrestningar. Att ventilera känslor 

och tankar tillsammans med kollegor bidrar till att respondenterna får möjlighet att bearbeta 

den emotionellt ansträngda situationen. Det kan resultera i att situationen och socionomens 

emotioner upplevs som hanterbara. Tillsammans med kollegor kan socionomen under 

ärendegenomgång gå igenom påfrestande ärenden eller klientmöten. Kollegorna utbyter då 

erfarenheter och idéer för att på så vis finna en möjlig lösning till klientens problematik. Tre 

respondenter uttrycker följande: 
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Har man haft ett möte eller någonting man känner att man har reagerat på [...]. Att 

man pratar igenom mötet med [kollegor] så att man liksom kan släppa det sen 

(Socionom 6).  

 

Vi har gruppmöten där vi tar upp varje vecka om det är något […] ibland räcker det 

att bara att sätta ord på det och då hör man själv, just det, så här skulle jag faktiskt 

kunna tänka istället (Socionom 4). 

 

Man blir berörd och då pratar vi ofta [...] mellan oss i kollegorna och att man 

diskuterar [situationen] och sin känsla (Socionom 5). 

 

Respondenterna nämner att samtal med kollegor används som ett sätt att bearbeta emotionella 

påfrestningar. Behovet av att bearbeta upplevelser tillsammans med kollegor är något som 

även framkommit ur tidigare forskning där Lindqvist och Olsson belyser det kollegiala stödet. 

Att samtala med kollegor under ärendegenomgången kan användas i försök att hitta lösningar 

på klienters problematik, vilket kan liknas med problemfokuserad copingstrategi. Det kan 

tolkas att det kollegiala stödet således kan minska socionomens upplevelse av att inte veta hur 

hen ska hantera klientens situation. Under ärendegenomgången kan socionomen tänkas ta 

hjälp av kollegor för att väga för- och nackdelar med alternativa lösningar för klienten. Samtal 

ansågs därmed som en viktig aspekt i hanteringen av emotionella påfrestningar. Förutom 

samtal med kollegor, berättar flera av respondenterna att samtal med chefen kan bidra till en 

bättre hantering av de emotionella påfrestningarna. Vidare berättar tre respondenter att 

handledning är en viktig komponent till hanteringen:  

 

Handledning alltså både det här med att ha en handledare och gå en handledning 

men också ärendehandledning, prata med chefen [...] så att jag får bearbeta det jag 

behöver bearbeta på arbetstid (Socionom 1).  

 

Man dras ju in i processer och där måste man [...] ha lite koll på läget så att det inte 

sköljer över en, ta hjälp både av sina närmaste kollegor, arbetsledare, handledning 

(Socionom 7).  

 

Vi pratar mycket med varandra och vi har extern handledning där vi också kan prata 

(Socionom 4). 
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Citaten visar att några strategier som flera av respondenterna använder för att hantera 

emotionella påfrestningar, är att samtala med kollegor och chefer, samt använda sig av 

handledning och ärendegenomgångar. En möjlig tolkning är att handledning, 

ärendegenomgång samt samtal med kollegor och chefer främst är strategier som kan användas 

på arbetsplatsen. Utifrån det empiriska materialet gick det även utläsa andra sätt att hantera 

det emotionella arbetets påfrestningar. Det innefattar strategier som främst utförs utanför 

arbetsplatsen. Två av respondenterna berättar att restiden hem från arbetet kan användas för 

att bearbeta dagens intryck och händelser, de uttrycker sig enligt följande:  

 

Bor man nära jobbet har man lättare för att bara ta med sig det innanför dörren. Man 

behöver lite tid att fundera och så kanske man släpper det när man går av bussen 

eller stiger ur bilen (Socionom 2).  

 

Det var en fördel när jag jobbade i [ort] för då hade jag [flera] mil enkel väg till 

jobbet, under den timmen kunde jag processa det mesta, kanske lyssna på en ljudbok 

eller någonting annat och då var jag så klar när jag kom hem (Socionom 5).  

 

Citaten visar hur två respondenter använder resvägen från arbetsplatsen för att reflektera över 

ärenden eller att hålla sig sysselsatt genom att tänka på något annat. En möjlig tolkning av 

citaten kan innebära att socionomen varvar ner genom att fundera på sina ärenden under 

restiden. Vilket kan resultera i att socionomen kan släppa arbetet och istället ägna sig åt sin 

fritid när hen kommer hem. Förutom bearbetning av dagens händelser under resvägen från 

arbetsplatsen, visade det empiriska materialet att respondenter även använder sig av strategier 

när de kommit hem. Socionomens hem går att förstå utifrån Goffmans begrepp backstage. Det 

vill säga en plats där socionomen kan kliva ur sin yrkesroll som socionom och 

myndighetsutövare, eftersom att klienter och kollegor befinner sig utom syn- eller hörhåll. 

Hemmet kan därmed förstås som en plats för återhämtning. Vilket kan relateras till Lindqvist 

och Olsson som anser att tid för återhämtning är viktigt under eller efter varje arbetsdag. 

Återhämtning under arbetsdagen var inget som respondenterna nämnde, däremot framkom 

tydliga exempel på hur respondenterna återhämtade sig på sin fritid. Tre respondenter berättar 

att det är viktigt att värdesätta sin fritid genom att göra saker de tycker om: 

 

Att göra saker på fritiden som är roliga, [...] umgås med folk som man tycker om 

och träna eller aktiviteter (Socionom 7).  
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Jag läser svensk damtidning, som en kontrast till jobbet (Socionom 3).  

 

Sen springer jag ganska mycket och jag tycker det är en ganska skön avkoppling [...] 

då släpper jag en del. Eller så får jag tid och funderar på det då och så släpper jag det 

när jag kommer hem (Socionom 2). 

 

Enligt tre av respondenterna är fritidsaktiviteter, exempelvis läsa, träna eller umgås med 

vänner, vanliga strategier som används för att hantera emotionella påfrestningar. Det kan 

delvis förstås utifrån den emotionsfokuserade copingstrategin. Socionomen kan distansera sig 

från sitt arbete genom att ägna sig åt fritidsaktiviteter och undviker därmed att tänka på sitt 

arbete. Vidare berättar två respondenter att planering av arbetet och arbetsveckan används 

som en strategi för att undvika att socionomen tar arbetet med sig hem. Två respondenter 

berättar följande: 

 

Jag försöker och inte ha [...] svåra möten sent på eftermiddagarna, för då hänger det 

kvar. [...] vi har ju ärendegenomgångar med vår förste socialsekreterare. Det har jag 

sagt till henne, jag vill inte ha det på fredagar [...] för då pratar man om allas ärenden 

och det vill jag inte ha med mig hem under helgen (Socionom 6). 

 

Hur man utformar arbetet, att se till att jag har tillräckligt mycket tid för mitt arbete 

[...] det kan ju vara lättare sagt än gjort […] för naturligtvis påverkas det av saker om 

jag inte styr men då får jag liksom göra klart för mig vad styr jag (Socionom 1). 

 

Citaten visar hur planering av arbetet kan minska arbetsbelastningen för socionomerna. En 

möjlig tolkning kan vara att planering av arbetet samt arbetsveckan eventuellt kan skapa tid 

till reflektion och samtal med kollegor. Det kan tolkas som en problemfokuserad 

copingstrategi där problemet att ta arbetet med sig hem till viss del kan hanteras, eftersom 

problemet löser sig genom att socionomen planerar sitt arbete. Planering av arbetet kan 

eventuellt innebära mer tid till att processa och bearbeta påfrestningar under arbetstid, vilket 

vidare kan resultera i att påfrestningarna minskar. Tillfällen där arbetet trots allt följer med 

socionomen hem, går att förstå utifrån ett av Moseby-Jensen och Nilsens sätt att agera under 

emotionella påfrestningar. Socionomen kan då ha påverkats av klienternas emotioner och 

berättelser till den grad att hen tillåter att ärendet tar för stor plats både i socionomens arbete 

och privatliv. I försök att hantera en sådan situation berättar två respondenter att de går 

tillbaka och tillåter sig tänka på situationen. De två respondenterna lyckades då nå insikt samt 
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acceptera att de på sin fritid inte kan göra något för klienten, vilket de uttrycker enligt 

följande: 

 

Det är just det där och hitta balansen har varit bra för mig, jag tänker på det och jag 

får tänka på det, för att det är så jag känner men jag tar det när jag kommer till 

jobbet (Socionom 6).  

 

Om det har varit något särskilt jobbigt så brukar jag dra det några varv i mig själv 

och vad som hände och hur jag reagerar, varför jag reagerar si eller så och försöka 

sätta mig in i klientens skor och sen mentalisera, se mig själv utifrån och klienten 

inifrån (Socionom 3). 

 

Citaten visar hur socionomerna tillåter sig tänka på sitt arbete och samtidigt når insikten att 

inte kunna göra något för klienterna förrän nästa arbetsdag. En möjlig tolkning kan vara att 

socionomen ökar sin stressnivå genom att tvinga sig själv att inte tänka på ärenden. Att istället 

tillåta sig tänka när de arbetsrelaterade tankarna uppstår, resulterar i att socionomen efter en 

stund finner lugn, kan släppa arbetet och istället kan fokusera på sin fritid. Det kan förstås 

utifrån emotionsfokuserad coping. Istället för att trycka undan sina tankar tillåter socionomen 

sig att tänka, trots att det för stunden kan resultera i ökad stress och påfrestning. Genom att 

tillåta sig tänka på arbetet kan socionomen efteråt må bättre och peppa sig själv till att ta tag i 

problemet nästkommande arbetsdag. Den ångest eller stress socionomen upplevt kan därmed 

minskas genom att faktiskt tänka på sitt arbete.  

 

Avslutningsvis går det förstå att majoriteten av respondenterna upplever en förbättring i hur 

de hanterar emotionella påfrestningar. Ur det empiriska materialet framkommer att sex av sju 

socionomer upplever att de blivit bättre på att hantera emotionella påfrestningar under sin 

yrkesverksamma tid. En av sju respondenter upplever däremot inte någon skillnad i hur hen 

hanterar emotionella påfrestningar. Tre respondenter uttrycker följande: 

 

Så man kan inte säga att bara för att man har jobbat i tio, femton, tjugo år så är man 

helt vaccinerad mot det [...] det kan man aldrig säga [...] man har blivit bättre på det 

helt klart (Socionom 7).  

 

Jag har mer förståelse för vad som händer. Ju fler händelser man går igenom så 

tränar man upp färdigheter. [...] jag har alltid varit en ganska lugn och sansad person, 
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men man kunde ha svårare att förstå saker och ting. Och det var jobbigare i början 

än vad det är nu (Socionom 5).  

 

Jag tror att det är samma, jag var så pass gammal när jag vart nyutexaminerad så jag 

tror att det är ungefär samma (Socionom 4). 

 

Trots att en respondent inte upplever att hen utvecklat sina strategier, framkommer det ur 

citaten att erfarenheter är en betydande faktor för majoriteten av respondenterna i deras 

utveckling av strategier. En möjlig tolkning kan vara att de erfarenheter socionomen får under 

sin yrkesverksamhet är avgörande för valet av strategier. Socionomen prövar sig fram för att 

finna strategier som fungerar bäst för hen. Ytterligare en tolkning kan vara att personlighet är 

en betydande faktor för hur emotionella påfrestningar hanteras. Personlighet kan skapa 

förutsättningar för vilka strategier socionomen väljer att använda, samt hur bra socionomen är 

på att motstå emotionella påfrestningar. Socionomens erfarenhet går att förstå utifrån coping 

som process där socionomen med stöd av sina erfarenheter kan förbättra, utveckla eller byta 

ut sina strategier. Socionomens yrkesverksamma tid kan på så vis ses som en process för att 

finna strategier i att hantera emotionella påfrestningar. 

 

10. Slutdiskussion  
Under vår utbildning till socionomer har vi fått höra att vi inte ska “ta arbetet med hem”. Efter 

vår termin med verksamhetsförlagd utbildning väcktes frågan om detta är möjligt. Under 

uppsatsens process har vi återigen ställt oss frågande till om det är möjligt att inom 

socionomyrket inte “ta arbetet med hem”. Studiens viktigaste slutsats är därför att det inte är 

möjligt för socionomer att stänga av sina emotioner i försök att undvika att “ta arbetet med sig 

hem”. Det empiriska materialet visar att socionomen behöver använda sig av emotioner för att 

utföra sina arbetsuppgifter, samt för att bibehålla ett professionellt bemötande. Eftersom det 

inte är möjligt för socionomen att stänga av sina känslor, kräver yrket att socionomen finner 

strategier för att bättre hantera de emotionella påfrestningarna som ett klientnära arbete kan 

medföra. Utifrån studiens empiriska material går det urskilja en strategi som samtliga 

respondenter använder för att hantera emotionella påfrestningar och som även anses vara den 

mest värdefulla. Strategin innebar att samtala med kollegor samt utbyta erfarenheter med 

varandra. Stödet från kollegor anses som en av de vanligaste och mest effektiva strategier som 

socionomerna använder. Genom att planera sitt arbete finns det möjlighet att skapa mer tid 
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som kan avsättas till att bearbeta händelser under arbetstid, vilket även kan ses som en 

strategi.   

 

Utöver strategierna att samtala med kollegor och att planera arbetet, visar det empiriska 

materialet betydelsen av fritidsaktiviteter. Vad socionomen väljer att sysselsätta sig med på 

sin fritid visade sig vara individuellt, exempelvis läsa, träna eller umgås med vänner. En 

gemensam slutsats är att socionomen på sin fritid väljer att göra något i syfte att skapa 

välmående. En fritid som är av värde och skapar tillfredsställelse för socionomen, kan ses som 

en betydande strategi för att socionomen ska klara av att hantera arbetets emotionella 

påfrestningar. En värdefull fritid är troligtvis en generell strategi som används inom alla 

yrkeskategorier och kan således inte ses som unikt enbart för socionomyrket. En annan 

vanligt förekommande strategi som går att utläsa ur det empiriska materialet, är att även 

utanför arbetet tillåta sig tänka på de ärenden som upplevs påfrestande. Där bland annat 

resvägen hem ansågs som ett lämpligt tillfälle för reflektion och bearbetning. Att tillåta sig 

tänka kan användas som ett sätt att bearbeta händelser för att sedan kunna släppa dem. Vidare 

visar materialet att socionomens mående är av betydelser för vad som kan uppfattas som 

emotionellt påfrestande.  

 

Intressant är även att socionomen under pågående klientmöten kan använda strategier för att 

hantera klienters känslor. Att lämna klientmötet då mötet upplevs för påfrestande kan anses 

vara en strategi, eftersom socionomen tillfälligt får möjlighet att bryta emotionella 

påfrestningar som uppstår utifrån klientens berättelse och känsloyttring. Att tillfälligt lämna 

den lokal klientmötet äger rum bidrar således till att socionomen kan samla sig innan hen går 

tillbaka in och fortsätter mötet. Det för att på ett bättre sätt kunna hantera sina egna emotioner 

som uppstår under mötet samt klientens känsloyttring. Viktigt är således att bearbeta 

klientmötet vid ett senare tillfälle, eventuellt tillsammans med kollegor.  

 

Avslutningsvis visar det empiriska materialet att socionomen till största del påverkas av de 

negativa emotionerna som yrket kan medföra. Klienters svåra livsberättelser samt emotioner i 

form av sorg, lidande, rädsla eller ilska är faktorer som bidrar till att socionomen upplever sitt 

yrke som känslomässigt krävande. Det hade därav varit intressant att undersöka om 

klientmöten tillsammans med en kollega kan minska emotionella påfrestningar för 

socionomen, vilket är ett förslag till vidare forskning. Vidare är det, trots de emotioner 
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socionomen upplever, klienten som ska står i fokus och få det stöd och den hjälp hen behöver. 

Det är därför viktigt att socionomen agerar professionellt och inte låter sina egna emotioner ta 

överhanden och därmed förminska klientens behov av stöttning. Då socionomer finner en 

lämplig balans mellan att engagera sig emotionellt i klienten utan att helt stänga av sina 

känslor, agerar de professionellt och på så vis kan socionomerna uppnå det som de strävar 

efter: “man får inte vara en robot”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

47 

 

Referenslista   

 

Agervold, M. (2008). ‘People work’: at arbejde med mennesker - belastningar och reaktioner. 

I Tidsskrift for arbejdsliv. Vol. 10. Nr. 2. Ss. 61–77. 

 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I Ahrne, G. & 

Svensson, P. (Red.) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB, ss. 8-16. 

 

Back, C. & Berterö, C. (2015). Interpretativ fenomenologisk analys. I Fejes, A. & Thornberg, 

R. (Red.) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB. ss. 148–161. 
 

Bailey, S., Scales, K., Lloyd, J., Schneider, J. & Jones, R. (2015). The emotional labour of 

health-care assistants in inpatient dementia care. I Ageing & Society. (2015). Vol. 35. Nr. 2. 

Ss. 246–269. 

 

Becker, H. S. (2008). Tricks of the trade - yrkesknep för samhällsvetare. Malmö: Liber AB.  

 

Bergström, G. & Boréus, K. (2012). Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. I 

Bergström, G. & Boréus, K. (Red.) Textens mening och makt - metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur AB. ss. 13–48. 

 

Brinkmann, S. (2013). Qualitative interviewing - understanding qualitative research. Oxford 

University press. 

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB.  

 

Carlander, J. (2006). Starka känslor - affekter och emotioner i möten med människor. 

Mölnlycke: Förlagshuset Gothia AB. 

 

Dahlgen, L. & Starrin, B. (2004). Emotioner, vardagsliv & samhälle - en introduktion till 

emotionssociologi. Malmö: Liber AB.  

 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Daneback, K. & Månsson, S.-A. (2008). Internetforskning. I Meeuwisse, A., Swärd, H., 

Eliasson-Lappalainen, R. & Jacobsson, K. (Red.) Forskningsmetodik för socialvetare. 

Stockholm: Natur & Kultur, ss. 154–168.  

 

Denscombe, M. (2014). The good research guide - for small-scale social research projects. 5. 

ed. Glasgow: Bell and Bain Ltd. 

 

Denzin, N. K. & Lincoln. Y. S. (2008) Introduction - the discipline and practice of qualitative 

research. I Denzin, N. K. & Lincoln. Y. S. (Red.) The landscape of qualitative research. 3. ed. 

SAGE publications Inc. Thousand Oaks. Ss. 1–43. 
 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I Ahrne, G. & Svensson, P. (Red.) 

Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB, ss. 34–54. 

 



 

 

 

48 

 

Goffman, E. (2014). Jaget och maskerna - En studie i vardagslivets dramatik. Lund: 

Studentlitteratur AB. 
 
Grønmo, S. (2006) Metoder i samhällsvetenskap. Malmö: Liber AB. 
 

Hansson, M. (2011). Känsloengagemang, kvalitet och arbetstillfredsställelse. I Hansson, M. 

(red.) Leda känslomässigt krävande arbete. Stockholm: Gothia Förlag. ss. 15-26.  

 

Hochschild, A. R. (2012). The managed heart - Commercialization of human feeling. 

University of California press.  

 

Holm, U. (2001). Empati - att förstå andra människors känslor. Stockholm: Natur & Kultur 

AB. 
 

Holstein, J. A. & Gubrium, J. F. (2016). Narrative practice and the active interview. I 

Silverman, D. (red.) Qualitative research. 4. ed. Los Angeles: SAGE publications Ltd. Ss. 67-

82. 

 

Jacobsen, D. I. (2012). Förståelse, beskrivning och förklaring: introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Jacobsen, D. I. (2017). Hur genomför man undersökningar? -introduktion till 

samhällsvetenskapliga metoder. Lund: Studentlitteratur AB. 

 
Johansson, T. (1996). Socialpsykologi och modernitet. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Johansson, T. (2004) Socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur AB.  

 
Lazarus, R. T. & Folkman, S. (1984) Stress, appraisal and coping. New York: Springer 

Publishing Company, Inc. 
 

Lindqvist, M. & Olsson, E. (2017) Everyday resistance in psychiatry through harbouring 

strategies. I Journal of political power. Vol. 10, nr. 2. ss. 200-218.  

 

Malterud, K. (2014). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning - en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Mann, S. & Cowburn, J. (2005). Emotional labour and stress within mental health nursing. I 

Journal of psychiatric and mental health nursing. Vol. 12. nr. 2. ss. 154-162.  

 

Miller, J. & Glassner, B. (2016). The ”inside” and the ”Outside”: finding realities in 

interviews. I Silverman, D. (red.) Qualitative research. 4. ed. Los Angeles: SAGE 

publications Ltd, ss. 51-66. 

 

Moesby-Jensen, C. & Nielsen, H. S. (2015). Emotional labor in social worker’s practice. I 

European Journal of Social Work. Vol. 18, nr. 5. Ss. 690-702.  

 



 

 

 

49 

 

Olsson, E. (2008). Emotioner i arbete - En studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö 

och arbetsvillkor. Diss. Karlstad Universitet. Karlstad: universitetstryckeriet. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:5313/FULLTEXT01.pdf  

 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. 3 ed. London: Sage 

Publications Ltd.  

 

Rapley, T. (2016). Some pragmatics of qualitative data analysis. I Silverman, D. (red.) 

Qualitative research. 4. ed. Los Angeles: SAGE publications Ltd, ss. 331-345. 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor.  

 

Smith, J. A., Flowers, P. & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis. 

Thousand Oaks: SAGE publications Inc. 

 
Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme: utmaningar i socialt 

arbete. Stockholm: Natur & Kultur. 
 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Viscott, D. Känslospråket. (1977). Borgholm: IFF-Nordografia.  

 

Wagaman, A.M., Geiger, J.M., Shockley, C. & Segal, E.A. (2015). The Role of Empathy in 

Burnout, Compassion Satisfaction, and Secondary Traumatic Stress among Social Workers. I 

Social Work. Vol. 60, nr. 3. Ss. 201–209.  

 

Wihlborg, A. (2016). Hur ska socionomer stanna inom myndighetsutövande arbeten?. I 

Framtidens Karriär - Socionom. Våren 2016. s. 10.  

 

Zapf, D., Seifert, C., Schmutte, B., Mertini, H. & Holz, M. (2001). Emotion work and job 

stressors and their effects on burnout. I Psychology and Health. Vol. 16. Ss. 527–545. 

 

Elektroniska källor 

 
Linnéuniversitetet Kalmar Växjö (2017) Utbildningsplan Socionomprogrammet 210hp - 

Fakulteten för samhällsvetenskap [lärobjekt]. Linnéuniviersitetet 

https://kursplan.lnu.se/utbildningsplaner/utbildningsplan-VGSOP-6.pdf [Hämtad 2018-04-

24]. 
 

Nationalencyklopedin (2018), emotion. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/emotion [hämtad 2018-03-13] 

 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:5313/FULLTEXT01.pdf
https://kursplan.lnu.se/utbildningsplaner/utbildningsplan-VGSOP-6.pdf


 

 

 

I 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor  
 

Professionell bakgrund: 

 

1. Vill du berätta lite kort om dig själv?  

 

2. När tog du din socionomexamen och har du arbetat som socionom sedan dess?  

 

3. Vad har du arbetat med tidigare under din yrkesverksamma tid som socionom? 

 

4. Vilka arbetsuppgifter har du idag? 

 

5. Hur länge skulle du uppskatta att du har arbetat klientnära 

 

 

Emotionellt arbete: 

När vi har läst tidigare forskning inför vår uppsats har det framkommit att ett klientnära arbete 

innebär olika typer av emotioner och att det även kan vara emotionellt påfrestande för den 

yrkesverksamma. 
 

6. Tycker du att socionomyrket är ett känslomässigt krävande arbete? 

 På vilket sätt? 

 

7. Vad innebär ett emotionellt arbete för dig? 

 

8. Upplever du att det i din yrkesroll finns förväntningar på känslor som du förväntas 

uppvisa i mötet med klienter?  

 På vilket sätt? 

 

 

Hantering av emotionellt arbete: 

 

9. Upplever du att du i mötet med klienter blir påverkad av klientens emotioner och 

berättelser? 

 Skulle du vilja beskriva en sådan situation? 

 Hur hanterar du situationen/klientens känsloyttring? 

 

 Om nej, hur gör du för att undvika att bli påverkad av klientens känslor? 

 

10. Har du varit i situationer när du känt på ett sätt, men visat helt andra känslor? 

 Skulle du vilja beskriva en sådan situation? 

 Varför valde du att agera så? 

 

11. Händer det i mötet med en klient att du blir så påverkad att du visar dina egna känslor 

för klienten? 

 Skulle du vilja beskriva en sådan situation när du visat känslor för en klient? 

 Hur kändes det för dig i den situationen? -hur hanterar du din känsla? 

 Hur reagerade klienten? 



 

 

 

II 

 

 

 Om nej, hur gör du för att undvika att visa dina känslor för klienten? 

 

12.  Upplever du att du hanterar klienters känslor på ett bättre eller sämre sätt idag mot när 

du var ny i din yrkesroll? 
 På vilket sätt? 

 Vad har gjort att det blivit bättre/sämre? 

 

13. Vi får ofta höra under utbildningen hur viktigt det är att inte “ta arbetet med oss hem”. 

Upplever du att det är möjligt att undvika det i ditt arbete? 

 Varför inte? 

 Hur gör du för att undvika att du tar med dig arbetet hem? 

 Varför tror du att det är just det som påverkar? 

 

14. Upplever du att du får någon stöttning i att hantera det emotionella arbetet ifrån 

organisation, chef, kollegor eller annan?  

 

15. Du nämner ju olika sätt som du använder dig av för att hantera de känslor som uppstår 

i mötet med klienten, använder du dig av andra sätt utöver dessa? 

 

 

 



 

 

 

III 

 

Bilaga 2. Informationsbrev till enhetschefer inom IFO  
 

Hej! 

 

Vi heter Annie Johansson och Petra Eriksson Rosenqvist och läser för närvarande vår sjätte 

termin på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren kommer vi att 

skriva examensarbete och inom ramen för detta genomföra en vetenskaplig studie.  

 

Vår studie avser att fördjupa och öka kunskapen kring hur socionomer härbärgerar klienters 

känslor utan att överta dem. Vi vill genom intervjuer med erfarna socionomer analysera vilka 

strategier socionomer använder för att motverka emotionella påfrestningar som kan uppstå av 

ett klientnära arbete. Vi skulle uppskatta om någon av dina medarbetare vill ställa upp på en 

intervju under ca. 1 timme. Vi önskar intervjua 2 personer som har socionomexamen, arbetar 

klientnära och varit yrkesverksam mer än 3 år. 

 

Vid genomförandet av undersökningen är Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

tillämpliga. Dessa innebär i korthet följande: 

– Deltagandet i forskningsintervjun är frivilligt. Intervjupersonerna har rätt att avstå från att 

besvara enskilda frågor och kan när som helst avbryta intervjun och sin medverkan i 

undersökningen. 

– För att underlätta transkriberingen av intervjumaterialet har vi en önskan om att få spela in 

intervjuerna. Materialet kommer inte att spridas till någon obehörig. Så snart vår uppsats 

godkänts av examinatorn kommer inspelningsfilen och intervjuutskrifterna att förvaras säkert. 

– Intervjupersonernas namn kommer att avidentifieras i uppsatsen. 

 

Finns det möjlighet att någon vill ställa upp på intervju kommer vi gärna till er arbetsplats 

under v.15, 16 eller 17.  

 

Om du har frågor eller om något är oklart är du välkommen att kontakta oss. 

studentmail:aj222qn@student.lnu.se 

 

Du är även välkommen att kontakta vår handledare, Kerstin Arnesson, docent på 

Linnéuniversitetet; Kerstin.Arnesson@lnu.se 

 

Stort tack på förhand! Vänliga hälsningar 

Annie Johansson 

Petra Eriksson Rosenqvist  
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IV 

 

Bilaga 3. Information till intervjudeltagare 
 

Information till intervjudeltagare  

 

Studien du deltar i avser att fördjupa och öka kunskapen kring hur socionomer härbärgerar 

klienters känslor utan att överta dem. Studien ämnar genom intervjuer med socionomer 

analysera hur socionomer hantera emotionella påfrestningar som kan uppstå av ett klientnära 

arbete. För att underlätta transkriberingen av intervjumaterialet används en diktafon under 

intervjun för ljudupptagning. 

 

Vid genomförandet av undersökningen är Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

tillämpliga. Dessa innebär i korthet följande: 

 

 Deltagandet i forskningsintervjun är frivilligt. 

 Intervjupersonen har rätt att avstå från att besvara enskilda frågor och kan när som 

helst avbryta intervjun samt sin medverkan i undersökningen. 

 Intervjupersonens namn kommer att avidentifieras i uppsatsen samt övriga 

personuppgifter kommer bevaras konfidentiellt.  

 Materialet som framkommer ur intervjun kommer endast att användas i uppsatsen och 

kommer inte spridas vidare till någon obehörig. Ljudfilen och transkriberingen 

kommer att förvaras säkert. 

 Efter att uppsatsen godkänts av examinator kommer den publiceras offentligt.  

 

 


