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Abstract 
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The aim of this study was to gain an increased understanding of how social worker’s in 

Sweden experience, manage and prevent secondary traumatization at work. It was a 

phenomenological and qualitative study were the results was collected through semi-

structured interviews with social worker’s. The result has been interpreted from the 

coping theories by Lazarus and Folkman. The result shows that the majority of the 

social worker’s that we interviewed experience secondary traumatization and use 

different coping stratigies to handle said trauma. The main problemfocused coping 

strategies constitues coaching sessions and also simply being prepared. The more often 

used emotional strategies includes, among others, social support, self-care, reflection 

and avoidance. Social worker’s use different strategies during similar situations which 

is mainly based on their own personality, experiances and knowledge. A sense of 

purpose, competence building, and a balance between work- and private life are largely 

perceived to be the most important preventative factors, where both the organization 

and the individual need to take their respective responsibility. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Under de senaste åren har antalet sjukskrivningar orsakade av arbetsrelaterad psykisk 

ohälsa ökat markant. Mellan åren 2010 och 2015 ökade antalet sjukskrivningar med 98 

000, över hälften av dessa orsakades av psykiatriska diagnoser (Lidwall & Olsson-

Bohlin 2016). Psykisk ohälsa på arbetsplatsen drabbar framför allt professioner som 

arbetar med människor i utsatta situationer (Socialstyrelsen 2003). Upplevelsen av 

arbetsrelaterad ohälsa är högre inom yrken som tillhör vård, utbildning samt sociala 

tjänster där majoriteten av de anställda utgörs av kvinnor. Till dessa yrken hör bland 

annat socialsekreterare, år 2016 var andelen kvinnliga socialsekreterare 86 procent 

(Arbetsmiljöverket 2018; Statistiska Centralbyrån 2016). Både individuella och 

organisatoriska faktorer påverkar den psykiska hälsan på arbetet. Arbeten med negativ 

psykosocial arbetsbelastning utgör en betydligt högre risk för yrkesverksamma att 

drabbas av psykisk ohälsa (Lidwall & Olsson-Bohlin 2016). Arbetsrelaterad psykisk 

ohälsa hör ofta samman med en långvarig stress och kan få konsekvenser i form av både 

fysiska och psykiska symptom där personalen på lång sikt kan drabbas av 

utmattningssyndrom (Socialstyrelsen 2003). 

  

Utmattningssyndrom har länge associerats med emotionellt arbete (Socialstyrelsen 

2003), enligt en forskningsstudie gällande sekundär traumatisering hos socialsekreterare 

kan emotionellt arbete också orsaka sekundär traumatisk stress. Utmattningssyndrom 

och sekundär traumatisk stress leder till olika känslomässiga påfrestningar och utgör en 

yrkesrisk (Owens-King 2019), där sekundär traumatisering till skillnad mot 

utmattningssyndrom kan drabba professionella efter enbart ett möte (Perry 2014). 

Utmattningssyndrom skiljer sig också från sekundär traumatisering genom att det första 

rör sig om en utmattning till följd av arbetsrelaterade faktorer som hög arbetsbelastning, 

tidsbrist och orimliga krav medan det senare snarare handlar om en utmattning till följd 

av människors lidande. De påverkar dock varandra där utmattningssyndrom kan öka 

risken att drabbas av sekundär traumatisering (Isdal 2017). 

  

Professionella som tar del av människors lidande påverkas både i sin profession och 

som medmänniskor. Berättelser om trauman kan medföra en psykisk och känslomässig 

påfrestning hos den som hjälper, där den professionella själv får traumatiserande 
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symptom och därmed drabbas av sekundär traumatisering. Förebyggande insatser mot 

sekundär traumatisering är därför viktiga där socialarbetare behöver strategier och hjälp 

i att värna om sig själva för att på bästa sätt kunna finnas där för de drabbade. Faktorer 

som framkommit i forskning som kan verka förebyggande är förståelse för sina egna 

behov, regelbundna måltider, måna om sitt psykiska och fysiska välbefinnande samt 

umgänge med familj och vänner. Tidigare har den rådande inställningen varit att 

sekundär traumatisering till största del drabbar poliser och brandmän. Numera är många 

fler yrkesgrupper inräknade i riskgruppen, exempelvis samtliga professioner som 

arbetar med utsatta barn (Perry 2014). 

  

Trots det faktum att psykisk ohälsa utgör ett stort problem hos socialarbetare så finns 

det relativt begränsad forskning kring dess effekter och hur det kan förebyggas. 

Friskfaktorer har identifierats i tidigare forskning vilka kan motverka psykisk ohälsa 

och leda till en högre grad av välmående hos yrkesverksamma. De kan bidra till att 

minska riskerna för negativa konsekvenser och skapa positiva förutsättningar för såväl 

arbetsplatsen som de individer som arbetar där. En kombination av organisatoriska och 

individuella faktorer skapar goda förutsättningar för psykisk hälsa (Vingård 2015). 

Utmattningssyndrom hos socialarbetare är mer beforskat och erkänt i samhället medan 

sekundär traumatisering inte har blivit lika belyst. Medvetenheten och kunskapen kring 

förekomsten och innebörden av sekundär traumatisering är bristfällig. De 

kunskapsmässiga bristerna kring ämnet leder till att socialarbetare inte heller har 

kännedom om och tillgång till preventiva åtgärder för att förebygga att drabbas av 

sekundär traumatisering. Det krävs mer forskning och en ökad kunskap samt 

medvetenhet om förebyggande faktorer som egenvård och olika hanteringsstrategier. 

Det är avgörande för såväl socionomer som socionomstudenter för att kunna hantera 

och förebygga sekundär traumatisk stress (Diaconescu 2015). Likaså belyser forskaren 

Owens-King (2019) vikten av ytterligare forskning kring förebyggande faktorer samt 

kring socialarbetares upplevelser av preventiva åtgärder. 

  

1.2 Problemformulering 

Utifrån ovanstående bakgrund blir det tydligt att psykisk ohälsa hos socialarbetare utgör 

ett problem. Emotionellt arbete med människor som upplevt traumatiska händelser leder 

till en förhöjd risk för socialarbetare att själva drabbas av sekundär traumatisering. För 

att kunna vara behjälpliga och hålla i arbetslivet behöver socialarbetare enligt vår 
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uppfattning vara engagerade och inkännande, hålla sig inom ramen för ett professionellt 

förhållningssätt och samtidigt må bra i sig själva. Det utgör en ständig balansgång där 

en allt för stor medkänsla och vilja att hjälpa samtidigt kan leda till emotionell 

överbelastning och sekundär traumatisk stress. Förebyggande åtgärder för att undvika 

att drabbas av sekundär traumatisering blir därför oerhört centrala och betydelsefulla för 

både socialarbetare, arbetsgivare och klienter. De kan leda till en reducering av antal 

sjukskrivningar samt till ett ökat välmående hos de anställda, såväl på arbetstid som 

privat. På så sätt ökar också förutsättningarna för att socialarbetare att kunna vara ett 

stöd för människor som drabbas av traumatiska händelser. 

  

Det är av stor vikt att belysa och forska om ämnet där det framkommer betydande 

brister. Sekundär traumatisering har i vår efterforskning visat sig vara ett relativt 

outforskat ämne, särskilt i Sverige. Det finns således ett kunskapsbehov i form av att 

undersöka ämnet sekundär traumatisering hos socialarbetare för att bidra med viktig 

kunskap i hur det kan hanteras och förebyggas. I föreliggande studie undersöks därför 

socialsekreterares upplevelser av sekundär traumatisering för att bidra till att fylla 

kunskapsluckan. 

  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur socialsekreterare upplever, 

hanterar och förebygger sekundär traumatisering i arbetet. 

  

Studien har för avsikt att besvara följande frågeställningar: 

-    Hur upplever och hanterar socialsekreterare de emotionella påfrestningar som 

kan uppstå av att ta del av individers traumatiska upplevelser? 

-    Vad upplever socialsekreterare att de själva kan göra för att förebygga att 

drabbas av sekundär traumatisering? 

-    Vilka copingstrategier framträder i socialsekreterarnas berättelser? 

  

1.4 Avgränsningar 

På grund av studiens tidsramar och resurser behöver vissa avgränsningar göras. Som 

tidigare nämnt är ett samspel mellan individuella och organisatoriska faktorer 

fördelaktigt för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser (Vingård 2015). Studien 

avgränsas dock till att främst behandla individuella faktorer, därav kommer vi inte 
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inkludera faktorer kopplade till arbetsmiljö och organisatoriska åtgärder i någon större 

utsträckning. Valet grundar sig dels på att studien fokuserar på sekundär traumatisering 

och inte utmattningssyndrom där risken att drabbas av sekundär traumatisering är 

kopplat till individuella egenskaper och resurser medan utmattningssyndrom till större 

del uppkommer till följd av organisatoriska förhållanden (Isdal 2017). Det gör det 

relevant att belysa vad socialsekreterare själva kan göra för att hantera och förebygga 

sekundär traumatisering. Studien kommer också avgränsas till att studera professionella 

med erfarenhet av emotionellt arbete eftersom det är en förutsättning att de kommer i 

kontakt med människors trauman i arbetet för att riskera att drabbas av sekundär 

traumatisering. Utifrån det faktum att majoriteten av socialsekreterare utgörs av kvinnor 

hade det varit intressant att undersöka ämnet ur ett genusperspektiv. På så sätt hade vi 

kunnat nå kunskap om genus eventuella påverkan på hälsan och sättet att hantera 

emotionella påfrestningar på. Fokus för vår undersökning är emellertid att undersöka 

individers upplevelser av sekundär traumatisering, på grund av det och gällande 

tidsramar kommer ett genusperspektiv uteslutas vidare i uppsatsen.   

  

1.5 Definitioner 

Trauma kan beskrivas som ett försämrat psykiskt mående orsakat av en eller flera 

utlösande händelser. Det försämrade måendet kan generera i tillfälliga alternativt 

bestående men och yttras i form av kognitiva och beteendemässiga svårigheter (Egidius 

u.å.a). Traumatisering kan därmed förklaras som tillkomsten av traumat (Egidius u.å.b). 

 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan uppstå när en person utsatts för svåra 

traumatiska händelser, exempelvis olyckor, övergrepp, dödsfall och krigsupplevelser. 

Symptom vid PTSD yttrar sig i form av bland annat återupplevelser, 

koncentrationssvårigheter, likgiltighet, ångest, sömnsvårigheter och brist på intresse för 

sådant man tidigare tyckt om att göra. Då symptomen kvarstår över tid och personen 

även fortsättningsvis lider av det inträffade har personen drabbats av PTSD (Egidius 

u.å.c). 

  

I uppsatsen används begreppet sekundär traumatisering där vi syftar på uppkomsten av 

sekundär traumatisk stress. Figley (1995) myntade i början av 1990-talet begreppet 

sekundär traumatisk stress. Figley är själv terapeut och gav 1995 ut boken Compassion 

fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat traumatized 
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där han intresserade sig för hur de som arbetar med traumatiserade klienter själva 

påverkas. Han använde begreppet “sekundär” för att ange dem som inte själva hade 

varit med om den traumatiska upplevelsen utan fick uppleva den igenom klienten. 

Figley beskrev begreppet sekundär traumatisk stress som: “[...] den naturliga följ av 

beteenden och känslor som framträder på grund av att man känner till en 

traumatiserande händelse som en viktig närstående har upplevt - stressen av att hjälpa 

eller vill hjälpa en traumatiserad eller lidande person.” (Figley 1995, s. 7). Sekundär 

traumatisk stress kan också förklaras i form av psykisk ohälsa som drabbar 

professionella vilket påverkar deras känslomässiga och sociala reaktioner och kan leda 

till att de själva får PTSD (Egidius u.å.d). 

  

2 Tidigare forskning 

I kommande avsnitt redovisas en överblick av befintlig forskning om sekundär 

traumatisering hos yrkesverksamma i förhållande till förekomst, riskfaktorer, 

konsekvenser, hanteringsstrategier samt förebyggande faktorer. Urvalet av 

forskningsartiklar samt valda teman grundar sig på relevansen för vår studie samt 

utgivningsår i syfte att nå aktuell kunskap. Vår strävan har varit att redovisa en 

överblick av problemet med fokus på socialarbetares strategier för att hantera och 

förebygga sekundär traumatisering i arbetslivet. Den tidigare forskningen har hämtats 

från Linnéuniversitetets databaser, vi har sökt avhandlingar och forskningsartiklar i 

Social Services Abstracts, Social Science Premium Collection, SwePub och Libris. De 

sökord vi har använts oss av är sekundär traumatisering, socialsekreterare, socialt 

arbete, förebyggande arbete, coping, trauma, secondary traumatic stress, secondary 

traumatization, social worker, social work och prevention. 

 

2.1 Förekomst och riskfaktorer 

Thams (2016) studie visar att arbetsvillkoren och den psykiska hälsan sedan 2000-talet 

har försämrats hos socialsekreterare som arbetar med barn och unga i Stockholms län. 

Studien belyser också att de socialsekreterare med mindre arbetslivserfarenhet löper en 

större risk att drabbas av psykisk ohälsa samt att arbetet går ut mer över deras privatliv. 

Arbetsmiljöverkets (2015) undersökning av socialsekreterares arbetsmiljö poängterar på 

liknande sätt problematiken med att kunna släppa arbetet efter arbetsdagens slut. 
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Salloum, Kondrat, Johnco & Olson (2015) har undersökt egenvårdens betydelse kopplat 

till utbrändhet och sekundär traumatisering hos socialarbetare som arbetar med barn i 

USA. Studien visar att sekundär traumatisering kan drabba socialarbetare i möten med 

människor som utsatts för traumatiska händelser. Ytterligare en forskningsstudie, 

genomförd av Owens-King (2019), har undersökt sambandet mellan socialt arbete med 

människor som upplevt trauma och sekundär traumatisk stress hos socialsekreterare. I 

likhet med tidigare studie visar resultatet att det förekommer sekundär traumatisk stress 

hos socialsekreterare. Forskaren hävdar att alla som arbetar med traumaarbete möter en 

förhöjd risk att drabbas av sekundär traumatisering. 

  

Manolis (2013) har genomfört en forskningsstudie i Kanada och undersökt hur 

socialarbetare som arbetar med utsatta barn påverkas av att komma i kontakt med 

traumatiska händelser. Studien har sammanställts i en avhandling vilken redovisar 

riskfaktorer samt vad som kan medföra en ökad känslomässig tillfredsställelse. Manolis 

framför tre olika omständigheter som de största bidragande riskfaktorerna. Den första 

utgörs av arbetssituationen med bristfälliga riktlinjer, otillräckligt professionellt stöd 

och politiska beslut som ofta begränsar handlingsutrymmet för de anställda. Den andra 

inkluderar den höga arbetsbelastningen, där arbetet kännetecknas av en oförutsägbarhet 

och svåra beslut. Den tredje faktorn utgörs av att utsättas för direkt eller indirekt 

traumatisering. Dessa tre faktorer bidrar till att många socialarbetare känner sig 

stressade, utmattade och otillräckliga. Gil & Weinberg (2015) redovisar i sin 

forskningsstudie att socialarbetare som har tidigare erfarenhet av traumatiska 

upplevelser samt de som möter mycket trauman i arbetet löper högre risk att drabbas av 

sekundär traumatisering än de som inte har det. 

  

2.2 Konsekvenser 

I tidigare forskning framkommer att många människor väljer arbete utifrån egna 

intressen och vad de upplever som meningsfullt, intressanta och meningsfulla arbeten 

skapar dock en dubbelsidighet. De leder ofta till ett stärkt engagemang och 

välbefinnande hos de anställda samtidigt som sådana arbeten kan påverka hälsan 

negativt genom att de anställda blir allt för hängivna och engagerade. Det kan gå till 

överdrift där för mycket energi går till arbetet på bekostnad av annat, vilket kan leda till 

utbrändhet. Dessa arbeten kännetecknas dessutom ofta av sämre arbetsvillkor där de 

anställda vill kämpa och göra ett bra arbete för att väga upp för organisatoriska brister, 
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även om det påverkar dem själva negativt. Forskning belyser att det är ohållbart och så 

småningom kommer att leda till negativa konsekvenser i form av psykisk ohälsa hos de 

anställda (Jones och Griep 2018). Ytterligare konsekvenser som kan drabba hjälpare 

utgörs av psykiska sjukdomar, vilka kan uppstå till följd av få det upplevda traumat 

återberättat för sig (Gil & Weinberg 2015). Vidare innefattar följder av sekundär 

traumatisering en hög personalomsättning samt att det också drabbar de individer som 

själva upplevt traumat och behöver stöd (Salloum et al. 2015). 

  

Manolis (2013) avhandling visar att socialarbetarnas psykiska, fysiska och emotionella 

hälsa påverkas av de traumatiska händelser de tar del av på arbetet. Resultatet visar att 

de anställdas inställning och förhållningssätt till omvärlden blir annorlunda. Samtidigt 

blir det tydligt att de professionella får en tillfredsställelse av att kunna hjälpa sina 

medmänniskor och att det är en stark drivkraft. De socialarbetare som deltog i Manolis 

studie visade dock ingen förhöjd risk att drabbas av sekundär traumatisering. Forskaren 

menar att det kan bero på att de anställda som drabbats av sekundär traumatisering 

redan hade slutat arbeta på arbetsplatsen och att nuvarande socialarbetare hade en annan 

inställning till sin yrkesroll. En viktig aspekt som poängteras i studien utgörs också av 

att de anställda på den undersökta arbetsplatsen i genomsnitt endast arbetar där ett år 

innan de slutar. Resultatet indikerar också att socialarbetare som ser sig själva som 

hjälpare och räddare löper större risk att drabbas än de som snarare ser det som att 

barnen och familjerna själva måste förbättra sin situation. 

  

2.3 Hanteringsstrategier 

Socionomer som möter familjer och barn drabbade av traumatiska händelser har en 

krävande arbetssituation, samtidigt som de innehar en viktig roll för hur dessa 

människor klarar av att ta sig vidare i livet. Kunskap och strategier för att kunna hantera 

de känslor som uppstår i arbetet med människor som utsatts för traumatiska händelser 

spelar därför en betydande roll för att förebygga sekundär traumatisering, både hos 

socionomer och andra professioner. Den meningsfullhet som skapas utifrån att 

potentiellt kunna hjälpa människor att klara av sin vardag och må bättre har också visat 

sig leda till att professionella har större benägenhet att kunna hantera arbetet och de 

situationer som uppstår (Salloum et al. 2015). 
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Gil & Weinbergs (2015) studie belyser också vikten av bra strategier för att hantera 

trauman. Det gäller både för de människor som upplevt traumat direkt samt för 

socialarbetare och andra professioner som indirekt påverkas av traumat via bemötande 

och behandling. Forskningen visar ett samband mellan copingstrategier, inre resurser 

samt personliga egenskaper och graden av sekundär traumatisering. I studien undersöks 

känslofokuserade, undvikande och problemfokuserade copingstrategier. Forskarna 

hänvisar till Lazarus och Folkman (1984) i beskrivningen av problemfokuserade samt 

känslofokuserade strategier och förklarar dem i form av hantering av problemet eller 

hantering av de känslomässiga reaktioner som uppstår till följd av problemet. 

Undvikande strategier handlar istället om att negligera problemet och följderna av det. 

Resultatet visar att känslofokuserade och undvikande copingstrategier leder till en högre 

grad av sekundär traumatisering medan problemfokuserade copingstrategier inte visade 

sig ha någon inverkan. En förklaring till det obefintliga sambandet mellan sekundär 

traumatisering och problemfokuserade strategier menar forskarna kan höra samman 

med de professionellas kunskap och erfarenheter och att de därmed tenderar att använda 

känslofokuserade strategier i högre grad. 

  

I en svensk forskningsstudie genomförd av Falkenström & Hjärpe (2017) undersöks 

dokumentationens betydelse för emotionellt arbete. Studien undersöker 

socialsekreterares perspektiv och huruvida dokumentationen ses som en begränsning 

eller ett stöd i arbetet med människor i utsatta situationer. Resultatet synliggör att 

dokumentation många gånger ses som en belastning och något som för det sociala 

arbetet bort från dess egentliga kärna, det vill säga kontakten med människor. 

Dokumentationen tar mycket tid och leder till stor stress hos socialsekreterare samtidigt 

som den kan fungera som ett hjälpmedel och skapa en känsla av kontroll. Studiens 

resultat visar å andra sidan att flera socialsekreterare upplever dokumentationen som ett 

stöd i det emotionella arbetet. Den ses som ett sätt att hantera de känslomässiga 

belastningar de utsätts för i arbetet genom att öppna upp för möjligheten att fundera 

kring och bearbeta olika situationer. Dokumentationen blir på så sätt en del i 

återhämtningen. Socialsekreterare kan via dokumentationen skapa ett emotionellt 

avstånd till de människor och problem de kommer i kontakt med vilket upplevs 

nödvändigt för att inte bli för känslomässigt påverkade. 
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Kalliath & Kalliath (2014) har genomfört en studie av socialarbetare i Australien där de 

undersökt balansen mellan familje- och arbetsliv relaterat till coping. Forskarna 

undersökte hur socialarbetare använder sig av olika copingstrategier för att hantera de 

krav de ställs inför på arbetet och i privatlivet. I undersökningen framkommer att 

socialarbetare använder sig av flertalet copingstrategier. En viktig strategi utgörs av 

relationer och socialt stöd från familj, chefer samt kollegor. Ytterligare en strategi är 

tankemässig omformulering, vilken innebär att förändra sättet att tänka kring 

situationen. Tydlig kommunikation med kollegor, tidsplanering, ett flexibelt 

arbetsschema samt rimliga förväntningar på sig själv identifieras också som 

copingstrategier. Slutligen belyses vikten av att umgås med familj och vänner, ta 

promenader, äta hälsosamt samt ägna sig åt meningsfulla aktiviteter. Utifrån studiens 

resultat redogör forskarna för flera sätt att förebygga psykisk ohälsa och stress på hos 

socialarbetare. Tillvägagångssätten inkluderar en arbetsmiljö som främjar arbetsmässiga 

som familjemässiga relationer, kollegialt stöd, tydliga förväntningar, en bra 

kommunikation samt uppmuntrande av egenvård. 

  

2.4 Förebyggande faktorer 

Egenvård har visat sig betydelsefullt för att förebygga sekundär traumatisering hos 

socialarbetare. Trots rekommendationer och upplysningar om vikten att socialarbetare 

på olika sätt tar hand om sig själva i syfte att kunna hjälpa andra, finns det begränsat 

med utvärdering gällande sambandet mellan sådana faktorer och anställdas välmående 

(Salloum et al. 2015). Forskaren Owens-King (2019) belyser likaledes att upplevelserna 

av sekundär traumatisering är beroende av hur mycket socialsekreterare ägnar sig åt 

olika former av egenvård. På vilket sätt egenvården verkar förebyggande är 

omdiskuterat där dess inverkan och utformning behöver studeras närmare för att nå 

ökad kunskap om hur den kan förebygga sekundär traumatisering. 

  

Forskningsstudien genomförd av Thieleman och Cacciatore (2014) redovisar ett 

samband mellan mindfulness och en ökad medkänsla och tillfredsställelse, vilka i sin tur 

fungerar förebyggande mot sekundär traumatisering. I Gil och Weinbergs (2015) studie 

framkommer att de som har regelbunden handledning upplever färre traumatiserande 

symtom än de som inte har det. Därtill framkommer att personliga egenskaper och 

tillgång till inre verktyg påverkar den psykiska hälsan samt risken att drabbas av 

sekundär traumatisering. I studien nämns ett positivt förhållningssätt, kompetens och 
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känsla av kontroll som positiva faktorer för att förebygga och hantera sekundär 

traumatisering. 

  

Masson (2019) har undersökt socialarbetare anställda av Sydafrikas polis och deras 

behov av att stärka sin egen motståndskraft. Då de arbetar med människor som upplevt 

trauman behöver de själva ha motståndskraft och strategier för att klara av att vara ett 

stöd för de drabbade. Studien fastslår att socialarbetare har olika personlighetsdrag och 

därmed lättare eller svårare att öka sin motståndskraft samt ta till sig av strategier eller 

finna egna. Socialarbetare är ofta vana att värna om andra där de i det här fallet behöver 

lära sig att ta hand om sig själva för att klara av sitt arbete. Den betonar dessutom vikten 

av att socialarbetare får kunskap om sekundär traumatisering och motståndskraft för att 

själva kunna förebygga att inte drabbas av sekundär traumatisering. 

  

Manolis (2013) föreslår flera rekommendationer i sin avhandling gällande fortsatt 

forskning och det sociala arbetets praktik. Rekommendationerna utgörs av att riskerna 

att drabbas av psykisk ohälsa inom nämnd yrkeskategori bör vara en del av 

utbildningen, att arbetsplatsen bör tillhandahålla obligatorisk utbildning i ämnet samt att 

handledning bör ske regelbundet. Sekundär traumatisering behöver bli välkänt inom 

yrkesgruppen och något som samtliga får stöd och strategier i att hantera. En ökad 

kunskap möjliggör dessutom att upptäcka symptom hos de professionella i tid. 

Forskaren poängterar att det behövs ytterligare forskning kring att förebygga sekundär 

traumatisering. 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar redovisad forskning att socialarbetare drabbas av och har en 

ökad risk att drabbas av sekundär traumatisering. Tidigare studier redovisar riskfaktorer 

för att drabbas av psykisk ohälsa, vilka utgörs av organisatoriska förhållanden, att 

utsättas för direkt eller indirekt traumatisering på arbetet och att tidigare ha upplevt egna 

trauman. Exponering för människors traumatiska upplevelser kan leda till konsekvenser 

i form av bland annat psykiska och fysiska symptom, en hög personalomsättning samt 

en förändrad inställning till omvärlden. Emotionellt arbete genererar både positiva och 

negativa konsekvenser där de positiva aspekterna till stor del ofta överväger de 

negativa. Känslan av meningsfullhet är en återkommande positiv faktor hos de 

yrkesverksamma, vilket samtidigt kan leda till att de blir alltför engagerade i arbetet. 
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Forskning belyser vikten av att socialarbetare har kunskap om och tillgång till olika 

strategier för att hantera sina känslor och förebygga sekundär traumatisering och 

identifierar bland annat strategier i form av socialt stöd, egenvård och dokumentation. 

Faktorer som påverkar hanteringen och kan förebygga sekundär traumatisering utgörs 

av personliga egenskaper, inre resurser och kunskap. Vidare poängterar tidigare 

forskning att det saknas kunskap om sekundär traumatisering, framför allt gällande hur 

det kan motverkas genom förebyggande insatser. Ytterligare studier är därför 

nödvändiga för att uppmärksamma ämnet och främja socialarbetares hälsa och 

arbetssituation. 

  

3 Teori 

I studien används copingteorin för att analysera det empiriska materialet. Det teoretiska 

perspektivet bedöms lämpligt utifrån syftet att belysa hur socialsekreterare upplever och 

hanterar känslomässiga situationer och reaktioner. Copingteorin bidrar därför till en 

intressant analys angående vilka strategier som framträder i socialsekreterarnas 

berättelser och hur dessa inverkar på deras hälsa samt förebygger sekundär 

traumatisering.  

 

3.1 Bakgrund 

Copingteorin härstammar från forskning och teorier om stress. Begreppet stress 

myntades på 1300-talet, stress ansågs då höra samman med olika typer av motgångar. 

På 1800-talet fick stress en fördjupad innebörd i och med att forskning inkluderade 

fysiska aspekter kopplat till stress. Efter andra världskriget ökade forskningsintresset för 

stress och hur soldaterna hanterade de stressfyllda situationer som de utsattes för i strid. 

Forskningen visade att individens reaktion inte endast kan kopplas till en specifik 

händelse utan dessutom är beroende av personliga egenskaper och resurser (Lazarus & 

Folkman 1984). Lazarus och Folkman (1984, s. 21) beskriver det i form av en psykisk 

stress: “[...] a relationship between the person and the environment that is appraised by 

the person as taxing or exceeding his or her resources and endangering his or her well-

beeing.”. 

  

Stress är en naturlig del av livet och något som vi behöver lära oss härbärgera. Vidare 

har flera olika aspekter betydelse för hur individen klarar av detta. På 1960-talet började 
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således stress att kopplas ihop med begreppet coping. Lazarus har forskat mycket kring 

stress och coping och släppte i mitten av 1960-talet boken Psychological Stress and the 

Coping process. Lazarus ses därmed som upphovsman till copingteorin (Lazarus & 

Folkman 1984). 

  

3.2 Coping 

Coping har utvecklats från två grenar, där den ena utgår från psykoanalys och den andra 

från djurexperiment. Den senare är influerade av Darwins tanke om att den starkaste 

överlever. Djur är beroende av att finna överlevnadsstrategier genom att öka förmågan 

att hantera situationer som är stressfyllda. Djurexperiment beaktar i större omfattning 

beteendemässiga strategier medan det psykoanalytiska perspektivet fokuserar på de 

kognitiva mönster som uppstår i samband med stresshantering. En betydande skillnad i 

jämförelse med de tidigare djurexperimenten är också att det psykoanalytiska 

perspektivet fokuserar på interaktionen mellan individen och dennes omgivning 

(Lazarus & Folkman 1984). 

  

Coping kan sammanfattas som strategier för att hantera och minska stress. Det 

inkluderar de tanke- och handlingsstrategier individer använder sig av för att lösa olika 

stressfyllda situationer och därmed minska stresspåslag. Bristande copingstrategier 

innebär således en ökad sårbarhet. Coping handlar om sättet att hantera stress samt inre 

och yttre krav, ingen strategi bör därför ses som bättre eller sämre än någon annan utan 

måste bedömas utifrån den aktuella situationen (Lazarus & Folkman 1984). Coping 

tolkas därför som ett centralt verktyg för att analysera hur socialsekreterare hanterar 

psykisk stress till följd av arbetet.  

  

Människors hantering av liknande situationer varierar och individer tenderar att använda 

olika strategier för att hantera dessa. Förmågan till stresshantering och tillgången till 

olika copingstrategier påverkas således av individuella egenskaper samt av inre och 

yttre resurser. Det inkluderar möjligheter och begränsningar kopplade till bland annat 

hälsa, socialt stöd, problemlösningsförmåga och social förmåga. Även känsla av 

kontroll, existentiella värderingar och trosuppfattning spelar in (Lazarus & Folkman 

1984). Dessa individuella förutsättningar kan användas för att förstå hur 

socialsekreterare hanterar och förebygger sekundär traumatisering på olika sätt.  
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Inom copingteorin utgör engagemang och tilltro två väsentliga karaktärsdrag vilka 

inverkar på individens sårbarhet, tanke- och handlingsmönster. Ett ökat engagemang 

kan leda till att individen löper högre risk att utsättas för stress samtidigt som det kan 

utgöra en drivkraft. Därtill är ett centralt begrepp inom copingteorin appraisal, vilket 

kan översättas till kognitiv bedömning. Begreppet kan förklaras med det som sker 

mellan det inträffade och individens respons i form av tankemässig bearbetning. 

Individers varierande respons på en inträffad händelse beror på att de tillskriver 

händelsen olika mening. Vidare kan coping många gånger likställas med en strävan 

efter kontroll, då känslan av kontroll ofta leder till minskad stress. Coping behöver dock 

nödvändigtvis inte betyda att individen har kontroll över situationen. Upplevelsen av 

kontroll kan även variera mellan olika individer (Lazarus & Folkman 1984). 

  

3.3 Copingstrategier 

Lazarus och Folkman (1984) delar upp coping i två olika slags copingstrategier, 

problemfokuserade och känslofokuserade vilka har olika funktioner och effekter. 

Problemfokuserade och känslofokuserade strategier kan påverka varandra i en såväl 

positiv som en negativ riktning, de fungerar dock bäst när de används som komplement 

till varandra. 

Dessa olika copingstrategier kan användas för att förstå hur socialsekreterare hanterar 

emotionella påfrestningar och förebygger sekundär traumatisering. 

  

Problemfokuserade strategier koncentrerar sig på att hantera det som gett upphov till 

stressen genom att försöka förändra det. Fokus för inriktningen är således att 

konkretisera problemet och aktivt göra något för att förbättra det. Det kan handla om 

såväl yttre som inre förändringar. Yttre förändringar handlar om att förändra faktorer 

som hör samman med problemets karaktär i sig medan inre förändringar bland annat 

handlar om förändringar kopplade till engagemang, tankar, beteende samt att tillägna 

sig nya lärdomar (Lazarus & Folkman 1984). 

  

Känslofokuserade strategier omfattar istället hantering och anpassning av de känslor och 

reaktioner som uppstår i samband med stressfyllda situationer. Sådana strategier syftar 

till att reducera den känslomässiga stressen genom att exempelvis förändra sin 

inställning till problemet. Det kan också ske via träning, meditation samt att söka 

känslomässigt stöd hos andra. Känslorna kan dessutom hanteras via undvikande 
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strategier genom att minimera, ignorera och distansera sig från problemet (Lazarus & 

Folkman 1984). 

  

Lazarus och Folkman (1984) beskriver coping som processorienterad. De menar att 

coping påverkas av både individuella och miljömässiga faktorer vilka samspelar med 

varandra. Coping utgörs således av en ständig process där de strategier individer 

använder sig av är kontextbundna. Copingteorin anses därför relevant för vår studie och 

kan användas för att nå en fördjupad förståelse och överblick av socialsekreterarnas 

individuella hanteringsstrategier. Det teoretiska perspektivet bidrar på så sätt med 

betydelsefull kunskap i hur sekundär traumatisering kan hanteras och förebyggas.  

 

4  Metod 

Kommande avsnitt redogör för metodologiska övervägningar i uppsatsarbetet avseende 

vetenskapsteoretisk ansats, datainsamlingsmetod, urval och tillvägagångssätt. Avsnittet 

behandlar också studiens begränsningar, arbetsfördelning samt etiska avvägningar. 

  

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien har en fenomenologisk ansats, utifrån studiens syfte där socialsekreterares 

emotioner och synsätt fokuseras. Fenomenologin utgår från och studerar individers 

praktiska erfarenheter och vill nå en ökad förståelse för människors livsvärldar. Utifrån 

en fenomenologisk ansats kunde vi därmed synliggöra de erfarenheter socialsekreterare 

besitter och nå kunskap kring deras upplevelser av sekundär traumatisering och hur de 

förebygger att drabbas av det. Genom samspel och dialog med socialsekreterare på 

fältet möjliggjordes en fördjupad förståelse där förebyggande faktorer kunde framträda 

(Thomassen 2007). Den fenomenologiska ansatsen framträder i uppsatsen i och med att 

materialet har samlats in via intervjuer där intervjupersonerna till stor del har styrt 

intervjuerna. Intervjuerna har varit berättande och djupgående där vi lämnat stort 

utrymme för socialsekreterarnas egna tolkningar genom att vi ställt öppna frågor och 

låtit dem tänka efter själva. På så sätt har vi kunnat nå deras upplevelser och livsvärldar. 

I resultatredovisningen används flertalet citat för att synliggöra detta i enlighet med den 

fenomenologiska ansatsen. 
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Utifrån vald vetenskapsteoretisk ansats är medvetenhet om förförståelse och dess 

inverkan på forskningsprocessen central. Vår tidigare kunskap och föreställningar 

påverkade såväl val av forskningsämne som vad vi sedan uppmärksammat och lagt vikt 

vid under datainsamling och analys (Thomassen 2007). Fortlöpande reflektioner och en 

strävan efter insikt om vår egen förförståelse och hur den format undersökningen har 

därför präglat uppsatsarbetet. Vi har båda ett intresse för det studerade temat och egna 

föreställningar om vilka faktorer som kan tänkas vara viktiga i det förebyggande arbetet 

vilka vi behövt medvetandegöra och förhålla oss till för att inte påverka studiens resultat 

i en särskild riktning. En av oss har dessutom arbetat på en av arbetsplatserna som 

studerats samt har en relation till två av intervjupersonerna vilket motiverade ytterligare 

reflektion för att tidigare kunskap och värderingar inte skulle inverka för mycket. Inför 

intervjuerna har vi tillsammans reflekterat över valda teman och frågor i syfte att inte 

styra dem för mycket åt något håll. På så sätt anser vi att vi kunde nå socialsekreterarnas 

livsvärldar samtidigt som våra egna uppfattningar lades åt sidan. 

  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Datamaterialet samlades in via en kvalitativ undersökning i enlighet med studiens syfte 

att nå en djupare förståelse för sekundär traumatisering med fokus på socialsekreterares 

egna upplevelser och erfarenheter. Studien syftade till att undersöka hur de själva 

upplever, hanterar och förebygger att drabbas av sekundär traumatisering vilket 

motiverade valet av kvalitativ metod (Trost 2010). 

  

Materialet har samlats in via intervjuer eftersom studien ämnade belysa 

socialsekreterares verklighetsuppfattning och vad de själva tillskriver olika faktorer för 

betydelse. Valet av en kvalitativ studie gjorde det möjligt att nå socialsekreterarnas 

uppfattningar på ett djupare plan då de inte var begränsade till ett förutbestämt 

svarsalternativ utan fritt kunde uttrycka sina tankar och erfarenheter. Intervjuer är 

vanligtvis antingen strukturerade eller kvalitativa, om än sällan i renodlad form. För att 

anpassa datainsamlingen efter syftet och vad som var genomförbart valde vi att utföra 

semistrukturerade intervjuer (Yin 2013). I enlighet med semistrukturerade intervjuer har 

intervjuerna varit begränsade till specifika teman och frågorna har varit öppet 

formulerade (Trost 2010). Via semistrukturerade intervjuer har ett samtalsklimat 

möjliggjorts där intervjupersonerna kunnat uttrycka sina tankar utan att vara alltför 

styrda, samtidigt som det underlättat för oss att hålla oss inom valda teman. 
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4.3 Urval 

I urvalet har avsikten varit att intervjupersonerna skulle kunna tillföra relevant 

information utifrån studiens syfte där datamaterialet skulle vara av betydelse för valt 

forskningsområde, vilket kallas för ett målinriktat urval (Bryman 2018). Urvalet kan 

enligt Yin (2013) också benämnas som ett avsiktligt urval, där intervjupersonerna 

behövde ha möjlighet att relatera till ämnet och bidra med väsentliga synpunkter som 

kunde besvara forskningsfrågorna. Det bidrog tillsammans med studiens fokusering på 

emotionellt arbete till att vi valde att intervjua socialsekreterare inom individ- och 

familjeomsorgen.   

  

När vi skulle finna personer som kunde tänka sig intervjuas började vi med att skicka ut 

en förfrågan via mejl, se bilaga A, till samtliga socialsekreterare inom barn och familj 

tillhörande en kommun i södra Sverige. Valet av kommun grundade sig på ett urval 

utifrån tillgänglighet, dels utifrån att en av oss hade kontaktuppgifter till de som 

arbetade på arbetsplatsen, dels utifrån geografiskt område då vi ville genomföra 

intervjuerna på plats. På grund av hög arbetsbelastning fick vi inte tillgång till 

tillräckligt många intervjupersoner och fick därför vända oss till fler kommuner och till 

socialsekreterare inom andra enheter. Vi fick via den första intervjupersonen samt via 

personliga kontakter ytterligare tips på vilka vi kunde kontakta, på så sätt har ett 

snöbollsurval tillämpats. Vi valde således först ut en grupp personer som var relevanta 

att intervjua utifrån studiens syfte, det vill säga ett målinriktat urval, där de i sin tur 

lotsade oss vidare till personer de tyckte var lämpliga att intervjua. Efter det 

målinriktade urvalet gjorde vi bedömningen att ett snöbollsurval var det mest lämpliga 

tillvägagångssättet i syfte att nå fler personer (Bryman 2018). 

  

Vår intention var från början att intervjua åtta socialsekreterare som arbetar med barn 

och unga, i en kommun. Svårigheten att finna intervjupersoner som kunde tillföra 

relevant information utifrån studiens syfte och samtidigt hålla oss inom studiens 

tidsramar medförde att vi fick begränsa oss till sex intervjuer. Vi fick också bredda vårt 

urval till fler kommuner och till personer som antingen arbetar eller tidigare arbetat 

inom individ- och familjeomsorgen. Sex intervjuer med socialsekreterare från fyra olika 

kommuner i Sverige som arbetar eller tidigare har arbetat inom barn och familj samt 

inom försörjningsstöd/våldsutsatthet har därmed genomförts. 
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4.4 Metodologiska begränsningar  

Valet av datainsamlingsmetod har tillsammans med studiens förutsättningar medfört 

olika för- och nackdelar. Intervjuer har varit fördelaktigt i syfte att belysa och få en 

djupare förståelse för socialsekreterarnas upplevelser. Samtidigt hade andra eller 

kompletterande metoder bidragit med fler svarande och möjliggjort en större variation i 

svaren vilket tillfört ytterligare kunskap och förståelse för problemet (Yin 2013). Utefter 

studiens förutsättningar valde vi att enbart genomföra intervjuer, trots dess 

begränsningar i form av ett lågt antal medverkande samt dilemman kopplade till 

trovärdighet och objektivitet menar vi att framkommen information bidrar med 

värdefulla insikter i ämnet. 

  

4.4.1 Validitet och reliabilitet 

I vår strävan efter hög validitet och reliabilitet har vi antagit ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot datamaterialet genom att vi noga tänkt igenom och bearbetat urval, 

frågeformuleringar och det insamlade materialet. I utformandet av intervjufrågorna 

reflekterade vi över hur de på bästa sätt skulle resultera i ett relevant material utifrån 

studiens syfte. Under intervjuerna har vi också strävat efter att hålla oss inom ramen för 

studiens frågeställningar och valda teman för att gynna studiens validitet och reliabilitet. 

Därtill har en medvetenhet om att framkommen information inte behöver gälla för alla 

socialsekreterare utan att det finns andra sätt att betrakta problemet på varit viktig 

(Jönsson 2010). 

  

4.4.2 Trovärdighet 

Det är svårare att avgöra tillförlitligheten i kvalitativa studier jämfört med kvantitativ 

forskning, då det sällan går att genomföra exakt samma studie. Sammanhanget och vår 

subjektiva inverkan har sannolikt påverkat resultatet vilket medför att det inte går att 

förvänta sig ett likvärdigt resultat om studien upprepas. Därav är begreppet trovärdighet 

bättre lämpat i förhållande till vår kvalitativa studie, än validitet och reliabilitet. Med 

tanke på studiens begränsade urval, utgör också ett dilemma av svårigheten att dra 

generella slutsatser. Det går inte att med säkerhet veta om resultatet är tillämpbart på 

andra professionella som befinner sig i liknande situationer, även om resultatet kan vara 

överförbart. Utifrån sex intervjuer med socialsekreterare i fyra olika kommuner kan vi 

emellertid identifiera olika mönster vilka kan tänkas vara giltiga även för andra 
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socialsekreterare i andra kommuner. En strävan efter transparens i forskningsprocessen 

ökar också studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Vi har därför redogjort för hur vi 

har gått tillväga och genomgående motiverat för de avvägningar som gjorts i studien 

(Denscombe 2018). 

  

4.4.3 Objektivitet 

Intervjuer medför problematiska dilemman i förhållande till objektivitet och vår egen 

inverkan på forskningen. Vi har haft i åtanke att vår närvaro och kommunikation 

påverkat interaktionen mellan oss och intervjupersonerna vilket fått konsekvenser för 

svaren samt hur de tolkats (Yin 2013). Vi har också insikt i den etiska problematik det 

inneburit att genomföra intervjuer på en tidigare arbetsplats samt med personer vi har en 

etablerad relation till. Det kan ha medfört svårigheter för oss att förhålla oss objektiva 

där vår tidigare kunskap samt relation till intervjupersonerna inverkat på datainsamling, 

resultat och analys. En ständig medvetenhet och reflektion kring detta har varit 

återkommande under uppsatsarbetet där vi diskuterat dess eventuella påverkan. Vi har 

fört en diskussion kring både negativa och positiva aspekter i form av att det kan ha 

medfört att intervjupersonerna haft en större eller mindre benägenhet att öppna upp sig 

under intervjuerna. I och med att vi båda varit delaktiga under bearbetningen och 

analysen av materialet har vi också ökat förutsättningarna för en så objektiv 

framställning som möjligt. 

  

4.5 Tillvägagångssätt 

4.5.1 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna har varit individuella, fem av intervjuerna har genomförts på plats och den 

sjätte har genomförts på telefon. Hänsyn har tagits till socialsekreterarnas egna 

önskemål vid val av plats. Intervjuerna har tagit mellan 30 och 45 minuter och har utgått 

från en intervjuguide med förutbestämda teman och frågor, se bilaga B. Intervjuguiden 

har kompletterats med följdfrågor för att förtydliga och för att få en fördjupad 

redogörelse av intervjupersonernas upplevelser. 

  

4.5.2 Bearbetning och analys av empirin 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dem. När samtliga transkriberingar var 

färdiga diskuterade vi tillsammans materialet för att göra en första överblick över vilka 

aspekter som var återkommande och vilka copingstrategier som framträdde. Sedan 
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började vi bearbeta materialet genom att läsa igenom transkriberingarna att markera den 

information som var mest relevant utifrån studiens frågeställningar. Genom att sedan 

kategorisera materialet kunde olika mönster urskiljas i intervjupersonernas berättelser 

där vi utifrån det formade olika teman och underteman. I sammanställningen av 

resultatet har vi använt citat från socialsekreterarna för att exemplifiera och skildra deras 

upplevelser utan att vi tolkat dem. Vår strävan har varit att belysa de strategier som är 

mest frekventa och samtidigt lyfta fram olikheter. Resultatet har sedan analyserats där vi 

använt copingteorin för att förstå vilka strategier socialsekreterare använder. Utifrån 

studiens fenomenologiska utgångspunkt skrivs resultat och analys separat i syfte att 

särskilja intervjupersonernas upplevelser från våra egna tolkningar. På så sätt tydliggörs 

deras egna uppfattningar. I den avslutande diskussionen diskuteras och analyseras 

studiens mest centrala slutsatser i förhållande till tidigare forskning.   

  

4.6 Arbetsfördelning 

Under uppsatsarbetet har vi haft en kontinuerlig kommunikation där vi diskuterat 

samtliga val, avvägningar, innehåll och utformning. Samtliga delar har skrivits 

gemensamt där vi båda arbetat med respektive avsnitt. Vi har tillsammans sökt relevant 

information och kommit fram till studiens syfte och frågeställningar. Sökningen av 

tidigare forskning gjordes gemensamt, vi delade sedan upp artiklarna mellan oss och 

bearbetade därefter varandras texter. Vi utformade tillsammans informationsbrev och 

intervjuguide och genomförde sedan två av intervjuerna ihop och hade två enskilda 

intervjuer var. Vi transkriberade tre intervjuer var och gick därefter igenom materialet 

tillsammans. Resultat, analys och diskussion har precis som tidigare avsnitt bearbetats 

och skrivits tillsammans där vi likt resterande arbete haft en öppen dialog kring hur 

texten och innehållet ska framställas samt formuleras. 

  

4.7 Etiska överväganden 

Enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 3–4§§ ska 

forskning som berör individers personliga förhållanden med risk att inverka på 

individens hälsa följa lagens föreskrifter samt genomgå en etikprövning. I studien har vi 

beaktat de etiska lagrummen, även om vi enligt 2§ (SFS 2003:460) inte behövt 

genomgå en etikprövning inom ramen för ett examensarbete. 
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Forskningsetiska frågor har varit aktuella i studien och forskningsprocessen. 

Forskningens förhållande till studiens intervjupersoner har kännetecknats av en etisk 

medvetenhet och ett resonemang kring etiska dilemman. Syftet har varit att minimera 

risken att intervjupersonerna ska komma till skada genom att medverka i studien där en 

övervägning behövt ske mellan individskyddskravet och behovet av att forska i ämnet. 

På så sätt har det kunnat avgöras om studien varit legitim att genomföra. För att den ska 

vara det behöver de positiva aspekterna vara större än de negativa där nyttan med 

studien således bedöms överväga riskerna (Vetenskapsrådet 2017). Aktuell studie 

inkluderar individer och kan upplevas beröra ett känsligt ämne, samtidigt kan den 

kunskap som framställs leda till ett positivt utfall för såväl intervjupersoner, andra 

yrkesverksamma som för kommande socionomer. Forskningsstudien bedöms således 

legitim och relevant utifrån att den medvetandegör och åskådliggör förebyggande 

faktorer mot sekundär traumatisering vilket är avgörande för socionomers psykiska 

hälsa och för att förebygga ohälsa och sjukskrivningar. 

  

Fyra forskningsetiska principer har beaktats i genomförandet av studien i syfte att 

skydda de som medverkar. Principerna utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Inför undersökningen har 

intervjupersonerna informerats om studiens innehåll och ändamål i samband med 

utskickat mejl, se bilaga 1, samt i anslutning till intervjun. Samtycke har efterfrågats 

med information om att medverkan sker på frivillig grund där samtycket när som helst 

kan återtas. Individuella uppgifter har behandlats med försiktighet i enlighet med 

konfidentialitetskravet för att inte riskera att känslig information når utomstående. 

Personliga uppgifter har därför anonymiserats i syfte att reducera risken att 

framkommen information påverkar intervjupersonerna negativt. Därav nämns inte 

intervjupersonernas namn eller vilken kommun de arbetar eller arbetat inom. Slutligen 

har nyttjandekravet beaktats där det insamlade materialet endast har använts till aktuell 

studie och inte kommer att spridas vidare eller användas för andra ändamål 

(Vetenskapsrådet 2016). 

  

5 Resultat och analys 

Följande avsnitt redovisar det huvudsakliga resultatet av intervjuerna utifrån studiens 

frågeställningar vilket redogörs för under olika teman. De teman som valts ut är 

upplevelser av sekundär traumatisering, copingstrategier och förebyggande faktorer. 
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Temana har formats utifrån studiens frågeställningar, de teman som användes i 

intervjuguiden samt det teoretiska perspektiv som används i studien. Under respektive 

tema har vi valt olika underrubriker baserade på intervjupersonernas svar. Olika faktorer 

har framträtt i intervjuerna vilka således format underteman. Efter att resultatet 

redovisats analyseras svaren under respektive tema där vi kopplar datamaterialet till 

copingteorin. 

  

Samtliga sex intervjupersoner arbetar eller har tidigare arbetat som socialsekreterare 

inom individ- och familjeomsorgen, där erfarenheten varierar mellan sex månader upp 

till fyra år. Fem av intervjupersonerna har erfarenhet av arbete med barn och unga och 

den sjätte av arbete inom försörjningsstöd/våldsutsatthet. Intervjupersonerna utgörs av 

kvinnor och var mellan 25 och 40 år gamla vid intervjutillfället. 

  

5.1 Upplevelser av sekundär traumatisering 

5.1.1 Förekomst och konsekvenser 

Samtliga av intervjupersonerna har hört talas om begreppet sekundär traumatisering och 

har en uppfattning om vad det innebär: 

  

Varje gång jag får ett trauma berättat för mig så tänds samma del i min hjärna som det 

gör för den som blivit utsatt och då får jag en liten del av det traumat och personens 

känslor i mig. 

  

Personen skildrar sin bild av sekundär traumatisering, något hon fått till sig via både 

utbildning och erfarenhet. Därtill upplever ytterligare tre av intervjupersonerna att de 

har drabbats av sekundär traumatisering i någon grad under tiden de arbetat som 

socialsekreterare: 

  

Det har kanske aldrig gått så långt att man har fått PTSD eller sådana saker, utan det 

som jag märker att det påverkar en är ju liksom dels att saker som jag tidigare tyckte 

väldigt mycket om och det som berikar mitt liv orkar jag inte med längre. [...] Eller man 

orkar inte lyssna på sina vänners problem för att hela min dag är bara fylld med andra 

människors problem så jag orkar inte, man blir liksom avtrubbad. 
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I citatet belyser en av intervjupersonerna konsekvenser av arbetet i form av en förändrad 

inställning till tidigare intressen och ett minskat utrymme för emotionella påfrestningar i 

privatlivet. Tre av intervjupersonerna menar vidare att sekundär traumatisering är något 

som uppstår kontinuerligt eftersom deras arbete väcker starka känslor i dem. Arbetet 

beskrivs gå ut över privatlivet på ett ohälsosamt sätt, får dem att må dåligt, tvivla på sig 

själva samt förändrar deras personlighet. En av intervjupersonerna upplever att det leder 

till en psykisk stress som får konsekvenser i form av att hon känner sig nedstämd, 

negativ och otillräcklig. Hon uttrycker att det blir som en negativ spiral där klientens 

känslor överförs till henne själv: 

  

Alltså det går ju upp och ner, upp och ner. En arbetsdag kan ju vara sådana 

känslovändningar, man blir helt trött av det. Man blir helt uttömd på känslor nästan när 

man är färdig med en arbetsdag. 

  

Ovanstående citat skildrar den psykiska stress som uppstår på arbetet, vilket 

intervjupersonen menar är en följd av sekundär traumatisering. Vi frågar också 

intervjupersonerna om deras upplevelse av arbetets påverkan på privatlivet:   

  

Från och till gör det absolut det, sen försöker jag förneka att det gör det. Men såklart att 

jag påverkas, särskilt om det hänt något extra tungt, då kommer jag hem från jobbet och 

är jätteledsen. Då är jag inte mitt vanliga jag och orkar ta mig an de vanliga sysslorna 

eller är särskilt social. [...] Det går ut över mitt privatliv men inte så mycket att jag inte 

klarar av det. 

  

Personen upplever att arbetet påverkar henne i vardagen, även efter arbetsdagens slut 

där hon också ger uttryck för en påverkan på hennes psykiska mående och sociala liv. 

Flera uttrycker liknande upplevelser där samtliga av de vi intervjuat upplever att arbetet 

går ut över privatlivet i någon form. 

  

5.1.2 Riskfaktorer 

5.1.2.1 Personliga egenskaper 

Samtliga intervjupersoner är överens om att olika individer löper olika risk att drabbas 

av sekundär traumatisering där de nämner olika personlighetsfaktorer. Två av 

intervjupersonerna har uppfattningen att alla som arbetar som socialsekreterare drabbas 

av sekundär traumatisering någon gång: 
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Alla kan drabbas men jag tror att vad man varit med om i sitt eget liv påverkar ens 

sårbarhet och risk att drabbas. Vad man har med sig och vad man har för personlighet. 

Jag är ju jättekänslig, påverkas starkt av de andra har utsatts för och behöver prata om 

det efteråt ganska snabbt. 

  

Flera av intervjupersonerna uppger i likhet med ovanstående citat att sättet att hantera 

psykiska påfrestningar på beror mycket på hur man är som person och vilka 

hanteringsstrategier som är uppbyggda sedan tidigare. Två av intervjupersonerna anser 

att det är nödvändigt att vara lite ”hårdhudad” och inte gå in för mycket i andras 

känslor. Samtliga menar att individer med en större känslighet löper högre risk att 

drabbas: 

  

Det beror dels på hur känslig man är, tar man åt sig mycket [...], man måste kunna ha en 

liten mur eller så, det måste man ju. Och förstå deras känslor, varför säger dem de här 

sakerna eller varför är de frustrerade. Ju mer känslig man är egentligen desto mer tror 

jag att man kommer att drabbas av det. 

  

Därtill uttrycks vikten av reflektion och medvetenhet om sina egna känslor och 

reaktioner: 

  

Jag tror att det finns personer som är mer vakna och uppmärksamma på sina egna 

reaktioner och tankar efter ett möte eller efter att man fått viss information om ett 

ärende. Medan andra bara tutar och kör, utan att reflektera och stanna upp och tänka 

efter vad som händer i en. [...] Jag tror att dom som inte stannar upp, jag tror att det är 

dom som löper större risk för att drabbas. 

  

Reflektion och medvetenhet framställs således som viktigt, vilket samtliga är eniga om. 

Det upplevs också som en förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna sätta in adekvata 

insatser. Genomgående i intervjuerna är därtill vikten av gränssättning, att våga säga 

ifrån och säga nej. Det gäller både arbetsbelastningen men även att vara tydlig med vad 

de själva mår bra av och behöver. 
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5.1.2.2 Tidigare erfarenheter 

Tidigare erfarenheter upplever samtliga av intervjupersonerna inverkar på risken att 

drabbas av sekundär traumatisering. Vissa menar att nyexaminerade löper större risk 

eftersom de vanligtvis är yngre och därmed har mindre av både arbetslivserfarenhet och 

livserfarenhet. På vilket sätt och i vilken omfattning socialsekreterarna påverkas av 

klientens trauman menar de också beror på vilka trauman de själva upplevt. Tre av 

intervjupersonerna betonar särskilt de egna erfarenheterna: 

  

Jag har mycket erfarenheter själv och det kan vara både en fördel och en nackdel. Jag 

har bearbetat det mycket och varit ärlig mot mig själv och känt efter vad som händer i 

mig när jag hör olika berättelser. 

  

Egna erfarenheterna kan därmed utgöra både en möjlig styrka och svaghet i arbetet som 

socialsekreterare. En annan intervjuperson berättar att hon sedan hon började arbeta som 

socialsekreterare har lärt sig hantera påfrestande situationer på ett bättre sätt där hon 

utvecklat strategier som fungerar bra för henne. I början hanterade hon klienters 

trauman genom att stänga av känslorna och bli som en apatisk robot, där hon tänkte att 

tiden skulle läka såren. Några år senare utgörs hennes hanteringsstrategi av att ständigt 

reflektera och sätta ord på känslorna: 

  

Det som jag har lärt mig att göra är att prata mer om det och sätta ord på vad jag känner, 

men också fundera mycket kring varför väcks de här känslorna i mig. [...] Varför 

påverkar det mig och vad ska jag göra istället. [...] Till skillnad från första gången då jag 

bara lät historien uppfylla mig och påverka mig och sen bara stänga av. 

  

Yrkeserfarenhet och handledning menar hon är det som främst bidragit till skillnaden. I 

likhet med flera intervjupersoner nämner hon också att arbetslivserfarenhet gjort henne 

härdad och höjt hennes toleransnivå. Hon upplever att hon med tiden blivit lite 

avtrubbad och därför inte påverkas lika mycket som i början. Ytterligare en 

intervjuperson nämner ett likartat resonemang där arbetslivserfarenhet bidragit med 

viktiga verktyg och kunskap. 

  

5.1.3 Analys av upplevelser av sekundär traumatisering 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver att bristande copingstrategier leder till en ökad 

sårbarhet. Det kan utläsas ur resultatet i och med att de som beskrev att de inte har eller 



Alexandra Forssell & Filippa Libert  
 

25 

tidigare har haft något sätt att hantera sina känslor på, i vart fall inte något bra sätt, 

påverkades betydligt mer av klienternas trauman, vilket också gick ut mer över deras 

privatliv. Upplevelserna av sekundär traumatisering skiljer sig åt och är således 

beroende av tillgången till copingstrategier. 

  

Resultatet överensstämmer med copingteorin i och med att det blir tydligt att 

socialsekreterarna reagerar olika på klienternas trauman. Det kan kopplas till begreppet 

appraisal, på svenska kognitiv bedömning, som används inom copingteorin. Begreppet 

används för att beskriva det som sker mellan det inträffade och individens respons i 

form av tankemässig bearbetning där individers varierande respons på en inträffad 

händelse beror på att de tillskriver händelsen olika mening (Lazarus & Folkman 1984). 

Intervjupersonernas upplevelser kan därmed tolkas som att vilken mening de tillskriver 

mötet och klientens upplevelse påverkar vad de själva upplever som psykiskt 

påfrestande och om de drabbas av sekundär traumatisering. 

  

Enligt copingteorin hanterar människor problem på olika sätt, vilket bekräftas av våra 

intervjupersoner (Lazarus & Folkman 1984). Samtliga intervjupersoner belyser att de 

och deras kollegor har olika hanteringsstrategier beroende på personliga egenskaper och 

tidigare erfarenheter, vilket också kan utläsas av deras berättelser. En intervjuperson 

skildrar hur hennes tidigare erfarenheter påverkat hennes sätt att hantera psykiska 

påfrestningar på och att det bidragit till att hon idag vet vad hon behöver samt är mer 

mån om att värna om sig själv. Enligt copingteorin är individens hanteringssätt 

beroende av tillgången till inre och yttre resurser (Lazarus & Folkman 1984). Det blir 

tydligt att arbetslivserfarenhet och handledning bidragit till ökade resurser i att kunna 

hantera känslomässiga påfrestningar på arbetet. Arbetsmässig erfarenhet och ökade 

kunskaper framstår således som gynnsamma verktyg för att hålla i arbetslivet. 

 

Lazarus och Folkman (1984) menar vidare att människor också upplever liknande 

situationer på olika sätt och använder sig av olika copingstrategier för att hantera dem. 

Det resonemanget förstärks i intervjuerna av socialsekreterarnas redogörelser för hur de 

hanterar likartade situationer. Flera intervjupersoner menar att det beror på olika 

personlighetsfaktorer vilket stämmer överens med copingteorin där individens sätt att 

hantera stress påverkas av individuella egenskaper samt av inre och yttre resurser 

(Lazarus & Folkman 1984). Socialsekreterarnas individuella förutsättningar och 
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personliga möjligheter samt begränsningar påverkar i hög grad hur de agerar och 

påverkas i arbetet. De personliga resurserna och erfarenheterna resulterar i att vissa 

drabbas av sekundär traumatisering i högre grad än andra vilket synliggörs i upplevda 

symtom och påverkan på privatlivet. 

 

Det faktum att socialsekreterarna själva har upplevt utsatthet kan generera i både 

positiva och negativa konsekvenser. Intervjupersonerna menar att det beror på hur väl 

de har bearbetat sina egna trauman. Reflektion och självmedvetenhet definieras som 

avgörande för att de egna erfarenheterna ska kunna få en positiv inverkan för klienten 

och för att det inte ska påverka socialsekreterarens privatliv i för stor utsträckning. I 

relation till copingteorin (Lazarus & Folkman 1984) kan resultatet tolkas som att en 

bearbetning av det egna traumat leder till ökade resurser hos socialsekreteraren och till 

en större tillgång för klienten. Bearbetningen i sig kan dessutom leda till att 

socialsekreteraren utvecklar sina copingstrategier och kan använda dessa för att kunna 

hantera arbetet och förebygga sekundär traumatisering. 

  

5.2 Copingstrategier 

På frågan om hur socialsekreterarna hanterar de känslor som uppkommer av att ta del av 

individers trauman svarar en person att hon inte har något sätt att hantera det på: 

  

Jag har egentligen inget sätt att hantera det, utan jag går ju med min ångest tills mötet är 

färdigt och sen släpper man det och sen går man med nästa ångest till nästa möte. Det 

blir ju mycket ångest hela tiden. 

  

Intervjupersonen ger uttryck för en återkommande psykisk stress i arbetet och inför 

möten med klienter vilket hon enligt henne själv inte har någon strategi för att hantera. 

Flera av intervjupersonerna svarar inledningsvis på liknande sätt när de får frågan om 

hur de hanterar och förebygger sekundär traumatisering, där de senare under intervjun 

själva kommer fram till flera strategier de använder. 

  

5.2.1 Problemfokuserade copingstrategier 

5.2.1.1 Handledning 

Samtliga vi intervjuat har handledning och majoriteten nämner handledningen som en 

viktig del i att hantera det de upplever i sin yrkesroll. Handledningen ses som 
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betydelsefull eftersom de där kan lyfta sådant som de upplever är tungt och få strategier 

i hur de kan hantera sina känslor och tankar. Tre av intervjupersonerna nämner att för att 

handledningen ska göra skillnad är det avgörande att ha en bra arbetsgrupp och en bra 

handledare. Så här skildrar en av intervjupersonerna sin upplevelse av handledning: 

  

Handledningen tycker jag är ett jätteviktigt sådant tillfälle, där man pratar om vilka 

känslor väcks i mig och hur ska jag hantera dom, vilka tekniker ska jag hitta för att inte 

ta med dom hem. [...] Jag tänker att även om jag går in till en kollega och pratar så 

hjälper det mig ju kanske där i stunden för att jag lastar av det men för att det faktiskt 

ska göra en förändring på sikt så är ju handledningen faktiskt det enda som hjälper, för 

det är ju där du får dom faktiska knepen och tipsen på hur du ska göra. Så det tycker jag 

nog är den viktigaste delen. 

  

Två intervjupersoner upplever å andra sidan att handledningens fokus främst ligger på 

klienterna och inte på hur de mår i arbetsgruppen: 

  

Vi sitter och jobbar med målarbete med hur vi ska vara en bra socialtjänst och då är det 

enbart fokus på klienterna, men jag menar vi blir aldrig en bra socialtjänst med den här 

snabba personalomsättningen. Folk slutar ju hela tiden. Folk mår ju inte bra här, det 

påverkar ju ens privatliv så pass mycket att man inte pallar någon längre tid. 

  

För att förbättra socialsekreterarnas välmående menar de att ett ökat fokus bör ligga på 

hur de själva mår och påverkas av arbetet, vilket behöver prioriteras högre under 

handledningen. Flera önskar också mer handledning och psykologisk stöttning i sin 

arbetsroll. En av intervjupersonerna beskriver å andra sidan att handledningen bidragit 

till att hon inte drabbats av sekundär traumatisering: 

  

Jag skulle kunna bli drabbad men jag har haft förmånen att inte bli det för jag har haft 

bra kollegor, mycket möjlighet till briefing, att vi som jobbar har kunskap om 

krishantering. Efter svårare händelser går vi först igenom allt, vad som hände exakt rent 

praktiskt, sen vad du kände och vad som väcktes hos dig. 

  

I arbetet har hon mött många ungdomar med PTSD där de i personalgruppen fått 

mycket handledning och kunskaper i krishantering vilket hon upplever som 

betydelsefullt för att inte själv drabbas av sekundär traumatisering. 
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5.2.1.2 Förberedelse 

Struktur, planering och förberedelse framträder som viktiga element för att hålla i 

arbetet. Ett par nämner att det är viktigt med struktur på arbetet och att veta vad som ska 

göras för att på något sätt få kontroll över situationen. En person nämner att det är 

viktigt att hitta det som fungerar för varje individ, vissa behöver mer struktur medan 

andra klarar sig lika bra utan. 

  

Flera av de intervjuade förbereder sig väl inför sina möten med klienter. De går igenom 

dem i huvudet, föreställer sig olika scenarion och ställer in sig på vad som då kan 

förväntas av dem. Ett par menar att de alltid brukar förbereda sig på det värsta tänkbara 

scenariot innan mötet. Andra använder resvägen till arbetet för att ladda upp och planera 

och förbereda sig inför arbetsdagen. Flera upplever dock att det inte finns tillräckligt 

med tid för planering och förberedelse: 

  

Jag tror att det bästa är att man skulle behöva tid både innan och efter mötena. Ofta 

ligger mötena efter varandra och det är ju inte optimalt varken för mig eller klienterna. 

Man behöver egentligen tid för att förbereda sig inför nästa möte men den finns sällan. 

Jag brukar försöka tänka på vilka dagar och vilka tider jag lägger vissa möten, för vissa 

klienter kan vara väldigt energisugande. [...] Planera och tänka steget före. 

  

Vidare nämner en intervjuperson ytterligare ett sätt för att inte ta med sig arbetet hem 

och påverkas för mycket av det: 

  

Jag tror att det att jag innan jag går från jobbet så ser jag till att ha skrivit ner allt som 

jag behöver skriva ner, inte nödvändigtvis i datorn men just det att jag lämnar allt på 

jobbet. Det gör att jag inte behöver tänka på det. Och sen att jag kollar igenom vad som 

händer imorgon så att jag kan vara förberedd på vad jag ska göra på morgonen. Det gör 

att jag bara kan vara hemma och slappna av och sen ta vid när jag kommer till jobbet 

nästa dag. 

  

Samtidigt ser ingen av intervjupersonerna ett samband mellan att dokumentera och att 

hantera sina känslor. Dokumentationen upplevs inte ha en sådan funktion utan vissa 

menar snarare att dokumentationen kan leda till att de återupplever samtalet och 

klientens traumatiska upplevelser. 
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5.2.2 Känslofokuserade copingstrategier 

5.2.2.1 Socialt stöd 

Samtliga av de intervjuade belyser det sociala stödet, där majoriteten upplever 

kollegorna som det viktigaste för att trivas på arbetet och för att hantera de trauman de 

tar del av. En av intervjupersonerna berättar om hur hon tog hjälp av kollegorna efter en 

tuff händelse: 

  

Dagen efter pratade jag också mycket med kollegor som berättade om sina första 

placeringar och hur dom hade drabbats av det. Bara att få den bekräftelsen på att det är 

normalt att känna så här och det är okej, var värdefullt. Även om man vet att det var rätt 

beslut är det tungt. För mig är det avgörande att kunna prata med kollegor och sätta ord 

på det och få gråta. 

  

Ytterligare en intervjuperson skildrar sin upplevelse av det kollegiala stödet: 

  

Vi har ett ganska öppet arbetsklimat på jobbet så vi pratar ganska mycket om hur vi 

känner och tänker kring ärenden. Nu finns det en hög arbetsbelastning men vi pratar 

ändå mycket om hur vi känner och upplever saker. Vi försöker få stöd från varandra. 

  

Utöver det kollegiala stödet nämner samtliga intervjupersoner arbetsledningen som en 

central faktor, det är viktigt att känna att de har chefen bakom sig och att chefen har 

tilltro till dem som socialsekreterare. Det framkommer också som betydelsefullt att ha 

en chef som är närvarande, lyssnar och förstår en. Väsentligt är möjligheten att kunna gå 

till chefen för stöd och avlastning och att ledningen är uppmärksam på hur personalen 

mår: 

  

Sen tror jag att det handlar jättemycket om ledning och chefer, hur mycket dom lägger 

vikt vid att följa upp och höra hur personalen mår. På mitt jobb har vi uppföljningar 

efter exempelvis tunga omhändertaganden eller liknande där vi får delge våra känslor. 

Det är superviktigt. 

  

En annan socialsekreterare berättar att hon först och främst vänder sig till sina kollegor 

men att hon även pratar med sin chef om det är något som är jobbigt under en längre tid, 

exempelvis ett ärende som känns extra tungt. I andra hand och vid behov pratar hon om 

ärendet avidentifierat med sin sambo. 
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5.2.2.2 Humor 

En intervjuperson belyser särskilt vikten av att ha roligt på arbetet och kunna skämta 

med varandra, även när det är tufft: 

  

Jag tror man måste ha lite svart humor här faktiskt, man skojar om väldigt mycket 

hemska saker som man inte hade kunnat skämta om i något annat sammanhang. 

Någonstans vet man att vissa saker det är fruktansvärt, men man vet var alla står här, 

alla tycker det är hemskt men då drar man ett skämt och så lättar man stämningen lite. 

[...] Man behöver göra det och liksom skjuta det ifrån sig. Man kan inte gå in i allt, det 

är klart att man tar det på allvar men man kan inte gå in känslomässigt i allt. 

  

Humor beskrivs av intervjupersonen som betydelsefullt för att trivas på arbetet och 

kunna hantera de trauman och den känslomässiga påfrestning arbetet som 

socialsekreterare innebär. 

  

5.2.2.3 Egenvård 

Samtliga intervjupersoner nämner vikten av att ta hand om sig själv. Strategier för 

egenvård framkommer både på arbetet och privat. Det handlar dels om medvetenhet och 

reflektion kring sitt eget mående och att vara tydlig och ärlig med vad man själv 

behöver, både inför sig själv och sin omgivning. Dels om att nyttja de möjligheter som 

finns på arbetet i form av exempelvis friskvård och handledning samt att ta promenader 

eller träna på lunchen. Majoriteten av intervjupersonerna belyser vikten av att prioritera 

sitt välmående och sin fritid. Samtidigt upplever en av intervjupersonerna att hennes 

strävan efter att få ut så mycket som möjligt av sin fritid istället får en negativ effekt: 

  

Jag försöker göra det mesta av helgerna och boka upp massa och åka iväg och göra 

mycket så det känns som man varit ledig längre liksom. Men till slut, när man gjort det 

en längre tid och haft fullbokat hela helgerna bara för att göra saker blir det inte kul 

längre det heller, det blir bara måsten.  

  

Det framkommer också att det kan vara svårt på andra sätt, dels på grund av att 

arbetsgivaren förväntar sig att de som socialsekreterare ska bortprioritera sin fritid. 

Därtill kan det vara svårt att göra sådant som de vet är bra för dem på grund av brist på 
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energi, där flera nämner att det är viktigt att försöka göra det ändå även fast orken inte 

alltid finns. 

  

En intervjuperson nämner att hon använder sig av olika strategier för att stärka sig själv, 

för att hon ska vara förberedd för jobbet och orka: 

  

Att känna efter att det här behöver jag för att jag ska må bra i mig själv. [...] Jag 

försöker rensa huvudet genom att träna men sen har jag också ett stort behov av att vara 

själv också. Jag behöver rensa huvudet, vara i nuet och bara släppa alla intryck som 

varit. 

  

Tid för sig själv, träning, umgänge med familj och vänner samt att ha roligt återkommer 

i flera av intervjuerna. Samtliga intervjupersoner belyser särskilt vikten av att vara ärlig 

mot sig själv, uppmärksam på sitt eget mående och prioritera det man själv behöver. 

Flera menar att det är viktigt att försöka släppa tanken om att vara “duktiga flickan”: 

  

Ingen kommer tacka dig för att du vände ut och in på dig själv för att du ska vara duktig 

eller bevisa något. Det funkar inte, du kan inte göra ett bra jobb då. 

  

Det framkommer som avgörande att försöka släppa prestigen på arbetet och erkänna att 

man faktiskt inte klarar av allt, att kunna säga nej, våga visa sig sårbar och sänka 

förväntningarna på sig själv. 

  

5.2.2.4 Reflektion 

Återkommande i intervjuerna är betydelsen av medvetenhet och reflektion. Det upplevs 

viktigt att medvetandegöra sina inre processer och ge tid åt reflektion, både under 

arbetsdagen, efter enskilda möten och efter arbetsdagens slut: 

  

Jag försöker att aktivt tänka på allt som känns jobbigt och bearbeta det. Naturligt vill 

man bara skjuta ifrån sig det som är jobbigt och lägga det långt bak i hjärnan, men i och 

med att jag ger det jobbiga tid så kan jag hantera det bättre. 

  

Tre av intervjupersonerna upplever dock att den höga arbetsbelastningen begränsar 

möjligheten till reflektion då tiden inte finns. Resterande tre upplever däremot att det 

funnits tid för självreflektion på arbetstid, alternativt att de tagit sig tid vilket varit 
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avgörande för dem. Flera av intervjupersonerna kompenserar för de organisatoriska 

bristerna genom att använda viss del av sin fritid till reflektion: 

  

Springa i naturen föder energi för mig. Och om man tittar på mig när jag springer så ser 

det säkert ut som att jag springer och pratar med mig själv, men inuti så gör jag det 

också. Jag reflekterar, sorterar och ser vad jag går vidare med och vad jag lämnar. Om 

jag inte fick den möjligheten så skulle allt stanna där och det skulle inte gå. 

  

Ovanstående tydliggör vikten av reflektion, där de intervjuade har olika sätt för att 

bearbeta de känslor som uppstår till följd av arbetet, exempelvis genom fysisk aktivitet, 

meditation eller genom att reflektera under bilresan hem. 

  

5.2.2.5 Förhållningssätt och rollbyten 

Något som flera av intervjupersonerna nämner är att de efter att de arbetat ett tag blivit 

mer ”hårdhudade” och ”avtrubbade”. De har mött många traumatiserade klienter och 

har lärt sig att skapa en emotionell distans till klienternas problem, vilket flera nämner 

som nödvändigt för att orka: 

  

Efter ett tag lär man sig att hålla en professionell distans, att även om jag försöker vara 

med i hela förståelsen, att inte gå in hela vägen utan att själv försöka se det ur ett annat 

glasögonperspektiv. Det gör att det blir hanterbart, för att om du går in i allting, jag vet 

inte om man skulle orka det. 

  

En annan intervjuperson beskriver sin upplevelse på följande sätt: 

  

Ibland kan jag nästan känna mig lite känslokall för man tycker nästan att man borde 

känna mer än vad man gör med tanke på vad man hör men någonstans tror jag att man 

blir lite avtrubbad eller är det är i den professionella rollen. Jag kan ju sitta hemma och 

gråta när jag ser ett klipp på youtube och bli extremt berörd av barn som har det som 

barnen har det på mitt jobb. Men jag tror att det är just den här professionella rollen. 

  

De utvecklar således ett förhållningssätt och går in i sin professionella roll vilket leder 

till att de kan hantera arbetet. Ett flertal av intervjupersonerna menar på liknande sätt att 

det är viktigt att kunna lämna jobbet på jobbet och att därmed gå ur sin roll som 

socialsekreterare för att kunna vara närvarande hemma. För att lämna sin professionella 
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roll behöver flera av intervjupersonerna tid på sig att bearbeta det som hänt under dagen 

och förbereda sig för att inta en ny roll som exempelvis mamma, fru eller sambo. En 

person berättar om processen då hon skulle skifta roll efter arbetsdagens slut, efter att 

hon precis haft ett jobbigt möte: 

  

Mötet var precis innan jag slutade arbetet för dagen, så jag ringde min man och sa att 

jag inte kunde komma hem direkt för det har varit så tufft på arbetet. Jag åker och 

storhandlar på Maxi för jag behöver tid för mig själv. Jag klarar inte av att träffa våra 

barn just nu och behöver byta roll. 

  

Flera av intervjupersonerna nämner också att de hanterar klienters problem genom att 

fokusera på de praktiska lösningarna och på vad de kan göra för att förbättra situationen 

för klienten. En intervjuperson menar att hon tänker lösningsorienterat: “Vad kan jag 

göra för att hjälpa den här personen?”. Istället för att bli sekundärt traumatiserad 

upplever socialsekreteraren att hon får energi till att vilja göra sitt bästa för att finna en 

bra lösning för klienten. 

  

En annan av intervjupersonerna nämner ett ärende som påverkat henne extra mycket där 

hon inte kände att hon kunde göra tillräckligt för att hjälpa klienten, vilket hon upplever 

påverkar henne än idag. Idag försöker hon hantera det genom att tänka att hon ändå 

gjorde det bästa hon kunde utifrån organisationens förutsättningar och att hon inte hade 

kunnat göra mer än hon gjorde. 

  

5.2.2.6 Undvikande 

En av intervjupersonerna menar att det ibland är nödvändigt att skjuta problemet ifrån 

sig för att kunna hantera det: 

  

Mitt sätt att hantera det är väl kanske inte det bästa, när jag går hem för dagen så svarar 

jag inte i telefon, jag svarar inte på sms, jag stänger in mig själv helt. [...] Man ligger 

helt apatisk i sängen och stirrar upp i taket. Nej men jag har inte hittat något jättebra 

knep att hantera det, man måste nästan stänga av sig känslomässigt och socialt på 

fritiden för att klara av att vara på jobbet och det är där det blir fel. 

  

Personen skildrar hur hon stänger av sig själv från omvärlden samt stänger ute sina egna 

känslor för att orka, vilket hon själv upplever som en destruktiv strategi. 
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5.2.3 Analys av copingstrategier 

När intervjupersonerna får frågan om hur de gör för att hantera och förebygga sekundär 

traumatisering upplever flera att de inte har något sätt att hantera det på, vilket särskilt 

en person belyser. Samtidigt kan flera copingstrategier identifieras, både i hennes och i 

övrigas berättelser. Personens upplevelse av brist på strategier kan därför tolkas som att 

hon inte har hittat någon strategi som hon upplever får en positiv effekt för henne, 

samtidigt som hon använder flera andra strategier för att hantera sina känslor. Lazarus 

och Folkman (1984) menar å andra sidan att ingen strategi ska ses som bättre eller 

sämre än någon annan utan de står för sättet att hantera problemet på, oavsett utgång. 

Strategins fördelaktighet måste avgöras i varje enskild situation. 

  

Resultatet visar att socialsekreterare använder olika strategier för att hantera sin 

arbetssituation och sina känslor, vilket överensstämmer med copingteorin där sättet att 

hantera problem på är individuellt och kontextberoende (Lazarus & Folkman 1984). Å 

andra sidan finns det många likheter i intervjupersonernas berättelser där flera likartade 

strategier framkommer. Exempelvis nämner samtliga handledning och socialt stöd som 

de viktigaste och mest förekommande copingstrategierna för att hantera arbetet och den 

psykiska påfrestning arbetet medför. Utifrån copingteorin kan handledning tolkas som 

en strategi av både problemfokuserad och känslofokuserad karaktär med tanke på att 

intervjupersonerna har olika upplevelser av handledningens funktion. Handledningen 

ändrar å ena sidan inte problemet i sig men kan få socialsekreterarna att tänka 

annorlunda om problemet och förändra sitt eget beteende. Handledning kan i enlighet 

med problemfokuserade copingstrategier också bidra med kunskap i hur de kan hantera 

problem på bättre sätt. Samtidigt är handledningen ett redskap för att hantera uppkomna 

känslor i arbetet vilket gör det till en känslofokuserad copingstrategi. I likhet med 

copingteorin fungerar strategier av problemfokuserad och känslofokuserad karaktär bäst 

när de används tillsammans (Lazarus & Folkman 1984), vilket våra intervjupersoner 

således bekräftar. 

  

Förberedelse tolkas som en problemfokuserad copingstrategi som används av 

majoriteten av intervjupersonerna. Av intervjuerna kan utläsas att flera använder 

planering och förberedelse som ett sätt att få kontroll över situationen, både över sina 

egna känslor och över arbetssituationen vilket får situationen att kännas mer hanterbar 
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och förutsägbar. Därför tolkas det främst som en strategi för att hantera stress till följd 

av hög arbetsbelastning och för att skapa kontroll, vilket gör att det ses som en 

problemfokuserad copingstrategi. Analogt med copingteorin kan coping många gånger 

likställas med en strävan efter kontroll vilket i sin tur leder till minskad stress (Lazarus 

och Folkman 1984). Slutsatsen kan därför dras att känslan av kontroll över 

arbetssituationen också leder till minskad stress inom andra områden och reducerar 

sårbarheten för att drabbas av sekundär traumatisering. I enlighet med copingteorin 

(Lazarus & Folkman 1984) används strategin således till att hantera problemets 

karaktär, i och med att strategin handlar mycket om att kontrollera arbetsmässiga 

faktorer. Samtidigt utgörs problemet i studien av svårigheten att hantera de känslor som 

uppstår till följd av att möta traumatiserade individer. Strategin kan därför också tolkas 

som ett sätt att hantera problemet genom att intervjupersonerna föreställer sig olika 

scenarion samt hur de ska bemöta dem, och därmed förebygger att de ska mötas av egna 

reaktioner som de inte vet hur de ska hantera. 

  

Socialt stöd, humor, egenvård och reflektion tolkas utifrån resultatet som 

känslofokuserade copingstrategier eftersom de i enlighet med copingteorin syftar till att 

hantera socialsekreterarnas känslor och reaktioner av arbetet. I likhet med copingteorin 

kan känslofokuserade copingstrategier utgöras av att söka stöd hos andra, träna och 

meditera vilket också socialsekreterarna beskriver som viktiga strategier för att hantera 

sina känslor (Lazarus & Folkman 1984). En person skildrar också en humoristisk 

arbetskultur där de skämtar med varandra för att lätta upp stämningen och skapa distans 

till arbetet. Humor ses därför som ett sätt att hantera de känslor och den stress som 

uppstår av att möta traumatiserade individer samt förebygga en negativ påverkan på 

socialsekreterarnas hälsa. Egenvård och reflektion tolkas som strategier 

socialsekreterarna använder för att stärka sig själva och hantera de känslor som 

uppkommer och förebygga risken att deras känslor ska påverka dem på ett negativt sätt. 

 

Ytterligare strategier framträder i form av förhållningssätt och rollbyten samt 

undvikande. Utifrån copingteorin utgör de känslofokuserade copingstrategier eftersom 

de två första fokuserar på att förändra socialsekreterarnas inställning och den tredje på 

att undvika och distansera sig från problemet. En person ger särskilt uttryck för ett 

förändrat förhållningssätt vilket samtidigt kan ses som en problemfokuserad 

copingstrategi i och med att hon förändrat sitt sätt att tänka kring problemet och sina 
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egna känslor. Det utgör således en inre förändring relaterat till problemet (Lazarus & 

Folkman 1984). 

  

Socialsekreterarnas användande av copingstrategier kan förstås med hjälp av 

copingteorin, det blir tydligt att socialsekreterarna ofta använder likartade 

copingstrategier där de får olika innebörd och funktion för olika individer och i olika 

sammanhang (Lazarus & Folkman 1984). 

  

5.3 Förebyggande faktorer 

5.3.1 Meningsfullhet 

Samtliga intervjupersoner upplever arbetet som givande och meningsfullt, samtidigt 

som det blir tydligt att arbetet som socialsekreterare ofta kännetecknas av psykisk 

påfrestning och mycket stress: 

  

Mitt arbete har berikat mig så mycket. [...] Det ger så mycket energi, och sen är det klart 

att jag också kommit hem och varit trött [...]. Man får inte glömma bort att det tar 

mycket att arbeta med människor men på sikt så berikar det mycket också. 

  

Möjligheten att hjälpa människor framkommer som en positiv faktor även i resterande 

intervjuer. En annan intervjuperson menar att arbetet är tillfredsställande dels utifrån att 

hon får vara med och bidra till en förändring för många människor, dels utifrån eget 

självförverkligande då hon gör något positivt och meningsfullt med sin tid. 

  

5.3.2 Ett samspel mellan organisatoriska och individuella faktorer 

En intervjuperson menar att ansvaret att förebygga sekundär traumatisering är tvådelat. 

Det måste dels tillgodoses av verksamheten, dels av henne själv. Organisationen måste 

göra vad den kan för att främja en god arbetsmiljö och stötta de anställda, medan det är 

upp till henne att göra det hon kan och faktiskt ta del av det organisationen erbjuder, 

vilket är något som flera nämner. Två intervjupersoner upplever att organisationen inte 

gör tillräckligt för att förebygga psykisk ohälsa och sjukskrivningar hos deras anställda: 

  

Man är så utbytbara, bara. Okej den är sjukskriven, in med nästa. Sen jobbar man tills 

den blir sjukskriven. Det är inte som att man tittar på arbetssituationen innan någon 

faktiskt blir sjukskriven. 
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En annan intervjuperson menar att införandet av kortare arbetsdag hade medfört en stor 

vinst. Det hade möjliggjort tid för förebyggande åtgärder i form av friskvård, 

exempelvis fysisk aktivitet, meditation och reflektion. Ytterligare en intervjuperson tar 

upp friskvård som en förebyggande faktor och berättar om sin upplevelse av 

friskvården: 

  

Man fick bestämma själv med friskvården om man skulle sluta tidigare någon dag eller 

om man skulle ta ett bidrag rent ekonomiskt, eller så kunde man också gå och få en 

massage. Det gjorde jag några gånger, det var ju ganska bra. Bara det i sig att få lägga 

sig ner, det är ganska stor kontrast till att sitta vid datorn och försöka jobba undan [...]. 

Och det nyttjade ju jag verkligen, det är ju kanske inte alla som gör det. Men jag gjorde 

det. 

  

Ytterligare en faktor som hälften av intervjupersonerna nämner är kompetensutveckling, 

där de syftar på utbildning i att hantera sig själva och de känslor arbetet medför. 

Intervjupersonerna menar att kunskap och egna verktyg utgör viktiga faktorer för att 

förebygga sekundär traumatisering: 

  

Förut var jag mer ‘så nu var den här dagen slut nu ska jag skynda mig hem’. Numera 

när jag exempelvis har haft ett jobbigt samtal i ett ärende som fick mig att må dåligt så 

tar jag mig tid att prata med närmaste kollegor innan jag går hem. Aktivt sitta och gå 

igenom vad som hände och sades, bearbeta mig själv, lite egenterapi nästan. 

  

Kunskap har bidragit till att personen funnit nya sätt att hantera sina känslor på som är 

mer fördelaktiga. Samtidigt som flera benämner kunskap som en viktig faktor, upplever 

de att de inte får tillräckligt med utbildning kring detta samt att sekundär traumatisering 

och hur deras mående påverkas av arbetet diskuteras i för liten utsträckning. 

  

Flera av intervjupersonerna tar upp arbetsbelastningen och tidsbristen som 

stressframkallande. Socialsekreterarna upplever stundtals en svårighet i att veta vad det 

är som leder till att de mår dåligt och blir stressade av arbetet. Ett par personer nämner 

att det kan vara svårare att släppa stress till följd av arbetsrelaterade faktorer och det 

faktum att de inte hinner med det de ska, än de traumatiska berättelser de tar del av. 

Samtidigt upplever en intervjuperson att mängden ärenden på ett sätt kan fungera 
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förebyggande i och med att det möjliggör pauser och att de kan få lättare ärenden, till 

skillnad från exempelvis terapeuter som hon menar ofta möter svåra och tunga problem 

under en längre tid. 

  

5.3.3 Balans mellan arbete och privatliv 

Balansen mellan arbete och privatliv var ett centralt tema under intervjuerna. Samtliga 

intervjupersoner uttrycker att det är svårt att hitta en bra balans. En av 

intervjupersonerna slutade arbeta som socialsekreterare på grund av att hon hade barn i 

samma ålder och därav hade svårt att hålla isär arbetslivet med privatlivet. Majoriteten 

upplever att arbetet går ut över deras privatliv, mående, privata relationer och intressen 

och belyser vikten av att försöka lämna jobbet på jobbet, även om det är svårt: 

  

Ett jobb är bara ett jobb, vi ska leva också, man ska inte komma hem och bli en person 

som man känner att man inte är för att all energi går till jobbet. [...] Vi ska ha energi att 

vara dom personerna vi är på fritiden också. Har vi ett jobb som stimulerar oss och det 

stöd vi behöver då tror jag att vi kommer långt. 

  

För att släppa det som skett under dagen använder sig tre av intervjupersonerna av 

restiden hem för att reflektera, andas och känna efter. Restiden från arbetet upplever de 

som betydelsefull på så sätt, den skapar tid för reflektion samtidigt som den skapar en 

distans till arbetet, både geografiskt och emotionellt: 

  

Jag tycker det är väldigt skönt att pendla, att ha lite avstånd från jobbet både geografiskt 

och också för att inte träffa klienterna hela tiden i mitt privatliv. Sen också att man 

hinner ladda upp i bilen dit, tänka igenom hur dagen ser ut och vad man behöver. Så på 

vägen hem hinner man bearbeta det som varit och tänka på hur det blev och sen när man 

kommer hem har man hunnit lämna jobbet på vägen. 

  

En annan intervjuperson använder restiden på liknande sätt: 

  

Under tiden jag tar mig hem, där kommer väl min reflektionstid, att jag går igenom vad 

har jag gjort idag, jag andas och släpper det, jag försöker såhär i varje andetag låta det 

rinna av mig liksom. Så när jag väl är hemma är jag hemma. Och dyker det upp hemma 

försöker jag tänka att det där är jobbet.  
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Andra sätt som framträder för att hitta en bra balans är att hålla sig aktiverad samt att 

umgås med familj och vänner och därmed ha något annat att fokusera på under sin 

ledighet. Vidare belyser flera att sekretessen bidragit till att de inte diskuterar arbetet 

hemma vilket särskilt en person uttrycker som positivt: “En sak som är ganska skönt är 

att vi har så stark sekretess så du kan ju inte säga mer än att idag var en skit-dag.”. 

  

Ett par intervjupersoner som arbetar med utsatta barn belyser att det kan vara särskilt 

svårt att skilja mellan arbetet och privatlivet när de själva har små barn. En av 

personerna menar att det då blir desto viktigare att inte låta det gå ut över hennes och 

barnets kvalitetstid: 

  

Även om tanken ploppar upp, för hjärnan associerar ju och det kan vi inte komma ifrån 

men direkt i den stunden tänka att det här får inte förstöra min fina stund med mitt barn 

för det här barnet har det bra. Att hela tiden aktivt påminna sig själv om det här och på 

så sätt bryta sina egna beteendemönster. 

  

Att medvetandegöra sitt eget beteende och därefter arbeta aktivt för att förändra det 

upplevs därmed som avgörande för att finna en bra balans mellan arbetet och 

privatlivet.   

  

5.3.4 Analys av förebyggande faktorer 

Intervjupersonerna belyser flera förebyggande faktorer för att minimera risken att 

drabbas av sekundär traumatisering. Meningsfullheten som uppstår av att hjälpa 

människor i utsatthet kan till viss del fungera som en skyddsmekanism mot emotionella 

påfrestningar i arbetet. Det stämmer överens med Lazarus och Folkmans (1984) 

beskrivning av copingteorin, där ett starkt engagemang kan ses som en drivkraft. 

Samtidigt kan det leda till en större risk att drabbas av psykisk ohälsa och sekundär 

traumatisering vilket blir tydligt i intervjupersonernas berättelser. 

  

Samtidigt som intervjupersonerna använder sig av individuella strategier för att hantera 

arbetet går det inte att bortse från nödvändiga organisatoriska faktorer. Samtliga belyser 

vikten av rimliga arbetsförhållanden och att organisationen tar sitt förebyggande ansvar. 

Det blir tydligt att organisationen många gånger brister inom dessa områden. Samtidigt 

framkommer det som avgörande att socialsekreterare också tar sitt eget ansvar och tar 

del av de åtgärder organisationen tillhandahåller i form av exempelvis friskvård. Därtill 
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är det nödvändigt att varje individ finner sina egna strategier för att hålla i arbetslivet. 

Individernas upplevelser av det tvådelade ansvaret kan därmed kopplas till copingteorin 

där en samverkan mellan individuella och miljömässiga faktorer är nödvändiga för att 

hantera stress (Lazarus & Folkman 1984). 

  

Ett återkommande tema i intervjuerna utgörs av kompetensutveckling vilket majoriteten 

nämner som en avgörande faktor för att klara av de emotionella påfrestningar arbetet 

innebär. Utifrån copingteorin kan det på så sätt tolkas som en problemfokuserad 

copingstrategi. Ökad kunskap behandlar problemet i och med att det ger 

socialsekreterarna konkreta verktyg i hur de på ett bättre sätt kan hantera de situationer 

och känslor som uppstår. Det ökar också deras tillgång till inre och yttre resurser vilket 

är centralt inom copingteorin för att kunna hantera påfrestande situationer (Lazarus & 

Folkman 1984). På så sätt ökar kompetensutveckling och utbildning socialsekreterarnas 

förutsättningar att själva kunna förebygga sekundär traumatisering. 

  

Samtliga intervjupersoner betonar vikten av att värna om och prioritera sin hälsa och 

fritid samt att finna en bra balans mellan arbets- och privatliv och därmed kunna lämna 

jobbet på jobbet. I likhet med copingteorin har alla olika medvetna eller omedvetna 

strategier för att sträva efter en bra balans samt förebygga sekundär traumatisering, där 

socialsekreterarna behöver finna det som fungerar för var och en. Utifrån det teoretiska 

perspektivet är dock ingen strategi bättre än den andre utan varje individ behöver finna 

sin egen väg till en hållbar arbetssituation där olika copingstrategier har olika funktion 

beroende på vilket sammanhang de används i (Lazarus & Folkman 1984). 

  

6 Diskussion 

Följande avsnitt redogör för studiens mest väsentliga slutsatser relaterat till studiens 

syfte och frågeställningar. Paralleller dras i samband med det till tidigare forskning för 

en analys kring om studiens resultat överensstämmer eller avviker från tidigare studier. 

Därefter förs en kritisk diskussion kring studiens metod och avslutningsvis ges förslag 

på fortsatt forskning. 
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6.1 Sammanfattande slutsatser 

Utifrån studiens resultat och analys kan slutsatsen dras att sekundär traumatisering 

förekommer hos socialsekreterare, majoriteten av de vi intervjuat upplever att de någon 

gång har drabbats. Tidigare forskning visar på motsvarande sätt att sekundär 

traumatisering drabbar socialarbetare och socialsekreterare (Salloum et al. 2015; 

Owens-King 2019). Analysen visar dock att upplevelsen av sekundär traumatisering 

varierar beroende på individens sårbarhet och tillgång till olika copingstrategier. 

  

Slutsatserna av studien innefattar vidare att socialsekreterare använder sig av varierande 

copingstrategier för att hantera den emotionella påfrestning det innebär att arbeta med 

traumatiserade individer. I likhet med tidigare forskning framkommer handledning och 

socialt stöd som viktiga copingstrategier för att hantera och förebygga sekundär 

traumatisering. Vidare utgör planering och förberedelse, känslan av kontroll, 

kompetensutveckling, rimliga förväntningar samt ett förändrat förhållningssätt centrala 

faktorer för att hantera och förebygga sekundär traumatisering i både aktuell och 

tidigare studier (Kalliath & Kalliath 2014; Gil och Weinbergs 2015). Dokumentation 

framkommer å andra sidan inte som en copingstrategi som används av 

socialsekreterarna, de upplever inget samband mellan dokumentation och 

känslohantering, till skillnad från resultatet från en tidigare svensk studie (Falkenström 

& Hjärpe 2017). 

  

Det blir tydligt att tillgången till konstruktiva copingstrategier är beroende av tidigare 

erfarenheter och arbetslivserfarenhet inom yrket. Det kan förstås utifrån Thams (2016) 

forskning som visar att de med mindre arbetslivserfarenhet löper större risk att drabbas. 

Personliga egenskaper påverkar också risken att drabbas samt sättet att hantera 

emotionella påfrestningar på, vilket också framkommer i tidigare forskning (Gil och 

Weinberg 2015). Majoriteten av de copingstrategier som framträder är 

känslofokuserade, vilket kan förklaras med att den typ av problem som omfattas är 

svåra att undvika eller förändra. Flera socialsekreterare upplever att det inte går att 

undvika att bli känslomässigt påverkad av det de tar del av, utan att det väsentliga är hur 

det hanteras. Utifrån studiens fokusering på socialsekreterares emotionella påverkan och 

känslohantering, kan resultatet i form av att de främst använder sig av känslofokuserade 

copingstrategier förstås och anses logiskt. Å andra sidan visar tidigare forskning att 

känslofokuserade strategier ökar risken för sekundär traumatisering, vilket kan förstås i 
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och med att flertalet av de socialsekreterare som intervjuats också upplevt sekundär 

traumatisering (Gil & Weinberg 2015). 

  

Vikten av att socialsekreterare finner egna copingstrategier framkommer som avgörande 

för att hantera arbetet och förebygga sekundär traumatisering, vilket innebär att 

socialsekreterare har ett individuellt ansvar att bli medvetna om och prioritera det de 

själva behöver. I likhet med flera tidigare forskningsstudier framkommer egenvård som 

centralt för att hantera och förebygga sekundär traumatisering (Salloum et al. 2015; 

Owens-King 2019). Vikten av att ta hand om sig själv för att orka, att prioritera sin 

fritid och sin hälsa framkommer som betydelsefullt i aktuell studie. Samtidigt visar både 

aktuell studie och tidigare forskning att organisatoriska förhållanden påverkar risken att 

drabbas av sekundär traumatisering där organisationen behöver ta sitt förebyggande 

ansvar (Manolis 2013). Inledningsvis nämndes att olika psykiska påfrestningar till följd 

av arbetet hänger samman och påverkar varandra. Stress till följd av hög 

arbetsbelastning kan leda till utmattningssyndrom vilket i sin tur ökar risken för 

sekundär traumatisering (Isdal 2017). Därav betydelsen att organisationen tar sitt ansvar 

och tillhandahåller förebyggande åtgärder samt att socialsekreterare tar del av det 

organisationen erbjuder, exempelvis friskvård. Vidare framkommer kunskap och 

utbildning i sekundär traumatisering som viktigt för att det ska kunna hanteras och 

förebyggas. Det överensstämmer med tidigare forskning som belyser att en ökad 

medvetenhet och kunskap om problemet behövs där organisationen bör tillhandahålla 

utbildning i ämnet för att förebygga sekundär traumatisering (Manolis 2013).  

  

I likhet med tidigare forskning framkommer att socialsekreterare upplever arbetet som 

givande och meningsfullt, vilket bidrar till att de känner sig engagerade i arbetet 

samtidigt som engagemanget kan leda till en psykisk stress och sekundär traumatisering 

(Jones och Griep 2018). Å andra sidan visar tidigare forskning att den meningsfullhet 

som skapas av att hjälpa människor bidrar till att professionella känner tillfredsställelse 

och har större benägenhet att kunna hantera arbetet (Salloum et al. 2015; Manolis 2013). 

Det tydliggörs i aktuell studie där de intervjuade socialsekreterarna värdesätter arbetet 

och har tillgång till flera copingstrategier för att hantera det. Slutsatsen kan därför dras 

att upplevelsen av ett meningsfullt arbete kan fungera som en skyddsfaktor för att 

motverka sekundär traumatisering. Samtidigt visar studiens resultat att flera känner sig 

överbelastade och stressade, både emotionellt och tidsmässigt. I likhet med tidigare 
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forskning uppvisar socialsekreterarna en stark vilja att hjälpa där många ger mycket av 

sig själva för att väga upp mot organisationens krav och brister, vilket går ut över deras 

hälsa och privatliv och i vissa fall leder till sekundär traumatisering (Jones och Griep 

2018). 

  

Flera socialsekreterare menar att sekundär traumatisering är en oundviklig del av deras 

vardag på arbetet. Samtidigt blir det tydligt att tillgången till konstruktiva 

copingstrategier skapar goda förutsättningar för att förebygga sekundär traumatisering 

och möjliggöra en god hälsa hos socialsekreterare, både på arbetet och privat. 

Inledningsvis belystes att forskning kring förebyggande åtgärder mot sekundär 

traumatisering hos socialarbetare är bristfällig, särskilt i Sverige. Föreliggande studie 

har bidragit med värdefull kunskap genom att belysa socialsekreterares egna upplevelser 

relaterat till sekundär traumatisering. Undersökningen har således besvarat studiens 

syfte och frågeställningar gällande hur socialsekreterare upplever, hanterar och 

förebygger sekundär traumatisering i arbetet. Studien har uppfyllt sitt syfte och 

medverkat till att fylla nämnd kunskapslucka. Föreliggande studie har belyst det faktum 

att psykisk ohälsa och sekundär traumatisering utgör ett problem hos socialsekreterare. 

Det är av största vikt att både individen och organisationen tar sitt förebyggande ansvar 

och strävar efter en god balans mellan arbetslivet och privatlivet, något som både aktuell 

studie och tidigare forskning visar är problematiskt (Arbetsmiljöverket 2015). 

Arbetssituationen behöver dessutom förbättras i syfte att främja socialsekreterares 

välmående och därmed minska antalet sjukskrivningar, där organisationen också 

behöver tillhandahålla mer utbildning i hur socialsekreterare kan ta hand om sig själva 

för att må bra. Ytterligare forskning behöver således kombineras med praktiska åtgärder 

som förebygger och förbättrar socialsekreterares psykiska hälsa, både på arbetet och 

privat, vilket är en förutsättning för att de ska kunna vara en god hjälpare för människor 

som drabbas av traumatiska upplevelser. 

  

6.2 Metodologisk reflektion 

För att nå en ökad trovärdighet och tillförlitlighet hade ett större antal intervjuer varit 

gynnsamt. Vår ambition var från början att genomföra åtta intervjuer, på grund av den 

höga arbetsbelastningen hos socialsekreterare blev det svårt att finna intervjupersoner 

som hade möjlighet att delta i studien vilket resulterade i sex intervjuer. Antalet 

intervjuer medför därför en svårighet att generalisera och dra slutsatser som gäller för 
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hela yrkesgruppen, samtidigt som resultatet bidrar med en ökad förståelse för 

problemet. Ytterligare en konsekvens blev att vi fick bredda vårt urval till personer som 

både arbetar och tidigare arbetat som socialsekreterare, vilket medfört en risk att 

intervjupersonerna inte minns de detaljer som efterfrågats. Därtill var samtliga av 

intervjupersonerna kvinnor och det går inte att utesluta det faktum att det kan ha format 

resultatet, dock utgjordes inte undersökningens syfte av att behandla genusperspektivet. 

Studiens teoretiska perspektiv har bidragit med en intressant analys av 

socialsekreterares copingstrategier. Samtidigt hade en annan utgångspunkt i 

genomförandet och i val av analysperspektiv synliggjort andra aspekter vilket gett andra 

infallsvinklar på problemet, vilket vi lämnar till framtida studier. 

 

6.3 Framtida forskning 

Framtida forskning med ett ökat genusperspektiv hade varit intressant för att fastställa 

eventuella skillnader mellan könen. Utifrån det faktum att det krävs både individuella 

och organisatoriska åtgärder för att förebygga sekundär traumatisering hade det därtill 

varit intressant att undersöka hur organisationen ser på sitt förebyggande ansvar samt 

vilka åtgärder som vidtas. Tidigare forskning synliggör tillsammans med 

intervjupersonernas berättelser den höga personalomsättningen och psykiska ohälsan till 

följd av hög arbetsbelastning och psykisk stress. Det är därför ytterst relevant att 

framtida forskning fokuserar på förebyggande faktorer för att främja en god arbetsmiljö 

och hälsa hos socialsekreterare. Vidare forskning kring hur olika arbetsrelaterade 

påfrestningar hör samman och påverkar varandra hade slutligen varit en intressant och 

essentiell aspekt att forska vidare på. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi heter Filippa Libert och Alexandra Forssell och är socionomstudenter på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver just nu vårt examensarbete och är intresserade 

av att komma i kontakt med dig för intervju.  

 

Vårt examensarbete handlar om sekundär traumatisering hos yrkesverksamma som 

arbetar med barn. Vi vill därför intervjua dig om hur du upplever och hanterar sekundär 

traumatisering. Intervjun kommer att behandla hur du hanterar barns berättelser om 

traumatiska händelser och vad du själv gör för att förebygga att bli för påverkad av det 

du tar del av. 

 

Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Alla uppgifter som kan kopplas 

till dig eller din kommun kommer att anonymiseras. Intervjun kommer att ta cirka 45 

minuter och kommer att spelas in. Vi önskar genomföra intervjun så snart du har 

möjlighet. Vi hade uppskattat din medverkan! 

 

Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information får du gärna kontakta någon 

av oss. Du kan också kontakta vår handledare. 

 

Filippa Libert                         Alexandra Forssell 

xxx    xxx 

xxx                        xxx 

Carina Petersson (handledare) 

xxx 

 

Tack på förhand!   

Med vänliga hälsningar 

Filippa Libert och Alexandra Forssell 
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Bilaga B Intervjuguide 

Inledning 

Informera om studien, syfte, etiska principer.  

- Frivilligt, rätt att avbryta, rätt att avstå från att svara. 

- Anonymitet och avidentifiering.  

- Transkribering, materialet kommer endast användas till vår studie och kommer 

endast finnas tillgängliga för oss, kommer sedan att förstöras.  

Vi kommer att spela in intervjun.  

 

Bakgrundsfakta 

Vart jobbar du?  

Vad har du för yrkestitel?  

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  

Kan du berätta lite om ditt arbete? (exempelvis arbetsuppgifter) 

Ålder?  

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Vad är viktigt för dig för att trivas/må bra på arbetet?  

 

Sekundär traumatisering 

Har du hört talas om sekundär traumatisering?  

- Om ja, vad betyder det för dig?  

- Vi förklarar begreppet.  

Har du själv drabbats av sekundär traumatisering någon gång på din nuvarande 

arbetsplats? 

- På vilket sätt? Hur upplevde du det? Hur kändes det?  

Har du haft någon kollega som drabbats?  

- Hur märkte du det?  

Tror du att vissa personer löper större risk att drabbas?  

 

Hantera och förebygga 

Hur hanterar du klienters berättelser om traumatiska upplevelser? 

- Kommer du ihåg någon specifik händelse/berättelse som påverkade dig särskilt 

mycket? Hur hanterade du den? Försök ge så detaljerad beskrivning som 

möjligt.   
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Har du några särskilda strategier du tar till för att klara av den emotionella belastning 

det innebär att ta del av deras berättelser?  

Vad gör du själv för att förebygga att inte påverkas för mycket att de berättelser du får 

ta del av i arbetet?  

- Arbetsmässiga strategier?  

- Privata strategier?  

- Vad innebär det för dig? Omfattning?  

- Hur upplever du dokumentationen i förhållande till det du får möta som 

socialsekreterare? På vilket sätt?  

Hanterar du och dina kollegor psykiska påfrestningar på olika sätt?  

- På vilket sätt skiljer det sig?  

 

Balans mellan arbete och privatliv 

Hur upplever du balansen mellan ditt arbete och ditt privatliv? (påverkar arbetet 

privatlivet, svårt/enkelt att släppa tankar på arbetet efter arbetstid)  

Hur gör du för att förhindra att arbetet påverkar ditt privatliv? (strategier för att koppla 

bort arbetet) 

Vad skulle du ge för tips till framtida kollegor för att hålla i arbetslivet? 

 

Avslutning 

Har du något mer du skulle vilja tillägga? 

Är det okej om vi kontaktar dig om det är något vi kommer på eller behöver förtydliga?    

Vi vill tacka dig för att du tog dig tid och ställde upp på intervju. Hör av dig om du 

kommer på något, vill lägga till eller ta bort något.  

 


