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Abstract 
Title: An emotional meeting - The feelings and emotional management of social 

workers who meet sexually abused children. 
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The aim of this study was to investigate the feelings and emotional management of 

social workers who work, or have been working with sexually abused children. The 

study was conducted using a qualitative approach through semi-structured interviews 

with social workers. The social workers that participated in this study have thus had 

the experience of meeting children who have been sexually abused, and have been 

working with investigation or in treatment purposes. The selection was based on 

gaining understanding for the feelings that occur amongst the social workers and the 

strategies that they use to manage these feelings. The interviews were complemented 

with previous research in the form of scientific articles and theses. In relation to our 

theoretical approaches, we could deduce some important conclusions. We were for 

example able to confirm previous researches regarding the fact that working with 

sexually abused children is mentally stressful, and that it might be difficult to harbor 

these feelings. The results also showed that different strategies can be useful to har-

bor the feelings that arise. Through our analysis, this has been problematized and we 

have discovered that some of the strategies, especially the ones that are spontaneous 

or self-chosen, may lead to negative consequences. 

 

Keywords: Child sexual abuse, sexualized children, professionals, working with 

traumatized children, social work, emotional labor, supervision. 
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Förord 

 

Vi vill först och främst tacka våra informanter som tog sig tid att ställa upp på våra inter-

vjuer. Utan er hade vår studie inte gått att genomföra. 

 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Erika Lundby som följt vårt arbete hela 

vägen från uppsatsidé till färdig uppsats och bidragit med goda tips och råd. Din kunskap 

och ditt engagemang har motiverat oss på vägen och gjort att vi har kunnat färdigställa denna 

uppsats, och för detta är vi dig evigt tacksamma. 

 

Till sist vill vi också rikta ett stort tack till oss själva som tillsammans har stöttat varandra 

genom både medgångar som motgångar. 
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1. Inledning 

1.1 Ett känslosamt möte 

Man får kräkas, kräks har jag gjort några gånger när det har varit jobbiga möten. 

Man får ett sådantt jädra adrenalinpåslag så bara spyr man… och det är okej, man 

får känna så. (Josefin) 

 

Socialt arbete är ett yrkesfält där det förekommer mycket stressfulla situationer och 

påfrestande möten med utsatta individer. Särskilt påfrestande och känslosamt kan det 

vara att möta barn som varit utsatta för någon form av övergrepp. Det faktum att bar-

nen blir, eller har blivit utsatta för sexuella övergrepp genom att någon utnyttjar bar-

nens maktlöshet och sårbarhet har visats vara en stor utmaning då det ofta påverkar 

socialarbetare på ett känslomässigt plan (Possick, et.al 2015, s. 817). Som det inle-

dande citatet från Josefin, en av informanterna i den här studien, visar så kan det 

uppstå så starka känslor att det kan generera i fysiska men. Det komplexa och trau-

matiskt innehållsrika arbetet föranleder många gånger svåra känslor som behöver 

härbärgeras. Bland annat så väcker sexuella övergrepp mot barn ofta olustkänslor, 

avsky och obehag (Douet Pistarious, et.al 2008, s. 181). Studier har även visat att 

socialarbetare som arbetar med denna målgrupp kan påverkas så starkt på det emot-

ionella planet att de kan drabbas av sömnsvårigheter, irritation och andra psykosoma-

tiska symptom som ångest och utmattning (Possick, et.al 2015, s. 817). 

Svårigheterna vad gäller att bemöta barn som varit utsatta för sexuella över-

grepp tas upp i flertalet studier som visar att barns traumatiska upplevelser är utma-

nande för socialarbetare att handskas med (Drouet Pistarious, et.al 2008, s. 181, 193). 

Possick, et al (2015, s. 818) menar således att eftersom det sociala arbetet förutsätter 

ett emotionellt krävande arbete, så finns det ett stort behov av kunskap kring känslor 

och känslohantering. Vi vill mot bakgrund av detta undersöka de svårigheter social-

sekreterare ställs inför i mötet med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. En 

central aspekt som undersöks blir därför också vilka strategier socialsekreterare har 

för att hantera sina känslor. Detta ska i denna studie analyseras utifrån bland annat 

Hochschilds teori om emotionellt känsloarbete som belyser individers förmågor att, 

genom olika strategier, kunna hantera sitt arbete och de krav vi har som yrkesverk-

samma inom en organisation (Hochschild 2003, s. 6-7). Hur socialsekreterarna såle-
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des hanterar sina känslor trots de svårigheter de stöter på kommer även analyseras 

utifrån Goffmans rollteori som handlar om att individer går in i en roll bunden till en 

kontext och skådespelar inför sin omgivning (Goffman 2009, s. 11). Vidare har vi för 

avsikt att undersöka känslohanteringen med hjälp av bland annat coping, som inne-

fattar en individs förmåga att bemästra känslosamma situationer (Brattberg 2008, s. 

9).  

Vi finner detta ämnesområde relevant att studera då tidigare forskning visat 

att socialarbetare ofta upplever att ärenden som rör sexuella övergrepp mot barn är 

speciella och särskilt komplicerade att handlägga (Carlsson 2004, s. 58). Detta beror 

bland annat på att det är mentalt påfrestande för socialarbetare att möta de utsatta 

barnen (C. Possick, et.al, 2015 s. 817). Som ovan skrivits har det även visats att soci-

alarbetare upplever det emotionella arbetet så mentalt påfrestande att det även påver-

kat dem på ett fysiskt plan (Ibid. s. 817) 

För att förstå de känslor och utmaningar som exempelvis Josefin ger uttryck 

för i det inledande citatet blir det centralt att studera såväl de känslor som uppstår, 

som de strategier som socialarbetare utvecklar för att hantera de känslomässiga svå-

righeter hon upplever i mötet med barnen. Detta kan bland annat förstås utifrån de 

ovan presenterade teorierna vilka syftar till att beskriva en individs förmåga att han-

tera påfrestande situationer samt vilka strategier som används för att hantera dessa 

situationer.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för socialsekreterares känslor och 

känslohantering i arbetet med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp.  

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka svårigheter upplever socialsekreterarna i mötet med barn som varit utsatta 

för sexuella övergrepp? 

2. Vilka strategier använder socialsekreterarna sig av för att hantera de känslor som 

uppstår i mötet med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp? 
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1.4 Avgränsning 

Studien inriktar sig på socialsekreterare inom barn- och familj. Vi intervjuade åtta 

socialarbetare, som alla är eller tidigare har arbetat som socialsekreterare och har 

mött barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Det faktum att några av våra in-

tervjupersoner endast tidigare har arbetat som socialsekreterare och med denna typ 

av frågor ansåg vi inte vara till någon nackdel för studien. Även Zetterquist och 

Ahrne (2011, s. 43) menar att det är ett lämpligt tillvägagångssätt att hitta intervju-

personer som tidigare haft erfarenhet av det som ska undersökas om det är svårt att 

hitta informanter, vilket det var för oss. Avgränsningar har således gjorts när det gäl-

ler den målgrupp socialsekreterarna arbetar med, vilka är barn som varit utsatta för 

sexuella övergrepp. Åldersspannet avgränsar sig till barnkonventionens definition av 

barn, vilket är varje individ under 18 år (unicef.se). En snävare avgränsning hade 

försvårat vår möjlighet till att få tag på tillräcklig empiri för att genomföra studien. 

Vi upplevde det redan svårt att få tag på informanter trots det stora åldersspannet, 

därför gjordes ingen snävare avgränsning gällande barnens ålder. 

1.5 Disposition 

Vår studie är indelad i sex olika kapitel. Tidigare i uppsatsen har vi argumenterat för 

val av ämne för att därefter presentera vårt syfte med studien samt de avgränsningar 

vi har förhållit oss till. Kapitel två beskriver tidigare forskning som är relevant för 

vår studie. Kapitlet avslutas också med en sammanfattning för ett tydliggörande för 

läsaren. I det tredje kapitlet argumenterar vi för våra teoretiska perspektiv. Även 

detta kapitel avslutas med en sammanfattning då vi anser att det skapar en tydligare 

struktur. I kapitel fyra presenteras vårt metodavsnitt, som vidare delas in under val av 

metod, semistrukturerad intervju, urval, genomförande av intervjuer, insamling av 

data, analys av intervjuer, forskningsetiska principer, tillförlitlighet och trovärdighet 

och avslutningsvis arbetsfördelning. Femte kapitlet behandlar sedan vårt resultat och 

vår analys som vi har analyserat utifrån tidigare forskning och teori. Till sist följer 

kapitel sex där vi för en diskussion för vårt resultat och vår analys, samt ett förslag 

till framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 

I kommande avsnitt presenteras relevant tidigare forskning för vår studie. Då det 

finns en rad olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn som varit utsatta för 

sexuella övergrepp har vi inte enbart utgått ifrån tidigare studier inriktade på endast 

socialsekreterare, utan på socialarbetare generellt. Vi är medvetna om att begreppet 

“socialarbetare” kan uppfattas som ett omfattande begrepp som inrymmer olika yr-

kesbefattningar. Vi anser dock inte detta vara något negativt för vår studie, då de 

olika yrkeskategorierna som kommer att benämnas under kapitlet har en liknande roll 

gentemot den målgrupp studien fokuserar på. Kravet vi har haft i genomförandet av 

detta kapitel är att yrkeskategorierna ska vara en kategori inom socialt arbete som 

förutsätter ett relationsbaserat arbete eller ett arbete i utrednings- eller handlägg-

ningssyfte. Carlsson (2004, s. 58) menar att ärenden som berör barn som varit utsatta 

för sexuella övergrepp upplevs som särskilt svåra att handlägga. Eftersom syftet är 

att fördjupa förståelsen för socialsekreterares känslor och känslohantering i arbetet 

med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp, anser vi med bakgrund av det 

ovan skrivna att detta var högst relevant att ha som utgångspunkt. 

2.1 Socialarbetarens svårigheter 

Nedan följer en presentation av fyra studier som berör de svårigheter som socialarbe-

tare kan möta i arbetet med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Resultat 

från tidigare forskning tyder på att svårigheter både kan vara något negativt och nå-

got positivt. Svårigheter kan exempelvis vara en tillgång då det visats hjälpa social-

arbetare i att ta viktiga beslut, då motstridigheter i arbetet visats framkalla en strävan 

av kontroll och engagemang (Possick et.al 2015, s. 830-832 & Ingram 2013, s. 9) 

Drouet Pistorius et.al (2008) utförde en studie i syfte att undersöka terapeu-

ters arbete med sexuellt utnyttjade barn och hur arbetet kan påverka terapeuterna 

emotionellt och personligt. Studien visade att många professionella väljer att inte 

arbeta med sexuellt traumatiserade barn eftersom de känner att arbetet påverkar både 

deras familjeliv och dem själva personligt. En del informanter i studien menade att 

de påverkas så kraftigt att de får mardrömmar, där barnens berättelser spelas upp i 

detalj (ibid. s. 181-182). Studien påvisade även att professionella ofta upplever käns-

lor som medkänsla för barnen, sorg, utmattning och ilska. Detta kunde resultera i en 
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olustkänsla att träffa sina klienter och att det fanns tillfällen då de inte ville att de 

skulle komma (ibid. s. 186). Vidare visade det sig att arbetet med sexuellt traumatise-

rade barn kunde leda till konsekvenser som exempelvis en förändrad världsbild och 

ökad misstro mot andra, i synnerhet män. Detta kunde i sin tur leda till att deras ar-

bete påverkade terapeuterna negativt (ibid. s. 183). Exempelvis kunde relationen till 

deras egna barn påverkas genom att de blev överbeskyddande och var, som Drouet 

Pistarious (2008, s. 183) beskriver det, ofta orealistiskt rädda. Couper (2000, s. 9) 

menar likt Drouet Pistarious (2008) att erfarenheten av att arbeta med barn som varit 

utsatta för sexuella övergrepp kan medföra negativa känslor i form av ångest och 

osäkerhet, samt att barns traumatiska upplevelser smittar av sig på de som arbetar 

med dem. 

Till skillnad från Drouet Pistarious (2008) menar dock Possick et. al. (2015) 

att känslor har visat sig kunna vara en tillgång i arbetet med sexuellt utnyttjade barn, 

trots att känslorna kan vara av negativ karaktär. Detta förklarar författarna med att 

negativa känslor av exempelvis ovisshet och oro framkallar en strävan efter kontroll 

hos de professionella som således har visats kunna öka deras självtillit i arbetet (ibid. 

s. 830-832). Författarna vidareutvecklar perspektivet och menar på att det finns en 

koppling mellan negativa och positiva känslor då negativa känslor visats kunna för-

anleda till en positiv verkan och att det är det som kan gynna arbetet för den profess-

ionelle (ibid. s. 830-831). 

Som tidigare nämnts i denna studie kan mötet med barn som varit utsatta för 

sexuella övergrepp skapa negativa känslor och därmed påverka den professionelle 

och dennes privata relationer negativt (Drouet Pistorius et.al 2008, s. 183). Negativa 

känslor handlar exempelvis om spänningar och stresskänslor, samt känslor som 

rädsla, ångest, oro och ilska (Possick, et.al 2015, s. 832). Dessa känslor kan dock 

övergå till något positivt när den professionelle exempelvis betraktar barnens process 

och övergång från ett, som författarna beskriver det, offer till överlevare. Denna 

övergång kan förmedla en positiv känsla för terapeuten och samtidigt påverkas då 

interaktionen mellan terapeuten och barnet till en positiv samverkan (ibid. s. 830-

831). 

I likhet med Possick, et.al studie menar även Ingram (2013, s. 8) att känslor 

i arbetet med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp, vare sig de är av negativ 

eller positiv karaktär, visats kunna gynna arbetet. Han menar att känslor hjälper pro-

fessionella att ta viktiga beslut. Ingram (2013, s. 8) använder en modell för att för-
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klara att det finns en koppling mellan en händelse, den professionellas känslor och 

processerna som följer för ett beslutsfattande. Mer konkret menar Ingram (2013, s. 9) 

att professionellas beslut påverkas av känslor och att känslor därmed är en nödvändig 

förutsättning för förståelsen av olika omständigheter och det komplexa arbetet som 

det sociala arbetet fordrar. 

Figur 1 förtydligar Ingrams resonemang som visar på att när socialarbetaren 

agerar utifrån sin känsla är sannolikheten större att denne erhåller en förmåga att för-

stå och reflektera kring de känslor barnet utsänder. Detta i sin tur hjälper socialarbe-

taren att förstå hur barnet känner. Enligt Ingram (2013, s. 9) är det en tillgång att an-

vända sina känslor när socialarbetaren skall ta viktiga beslut gällande barnet. 

 
 

Figur 1. Känslornas betydelse i arbetet med utsatta barn. 

2.2 Socialarbetarens strategier 

I följande avsnitt kommer en presentation av tre studier som beskriver olika strate-

gier som socialarbetare kan använda sig av när det uppstår känslosamma situationer i 

arbetet. På grund av brist på forskning kring socialsekreterares strategier för att han-

tera känslomässiga möten kopplat till just barn som varit utsatta för sexuella över-

grepp har vi valt ut studier som berör socialarbetares känslohantering generellt. Ka-

pitlet kommer att beröra strategier som socialarbetare tar till för att hantera en svår 

situation, samt vikten av handledning och kollegialt stöd. 

Moesby-Jensen och Schjellerup Nielsen (2015) skriver om känslor i arbetet 

med utsatta barn och huruvida känslohanteringen kan ses som strategier. Tre olika 

typer av emotionellt arbete identifierades i studien. Den första handlar om att social-

arbetaren stänger av sina känslor helt, både under och efter ett möte. Detta kan inne-

bära att socialarbetaren visar något denne egentligen inte känner. Att stänga av sina 

känslor beror på att socialarbetaren inte vill bli olämpligt påverkad av en situation, 

dels för att inte påverka den andra parten och dels för att inte bli påverkad av sina 

egna känslor (ibid. s. 695). Vidare lyfts en annan typ av emotionellt arbete upp. Detta 
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är när socialarbetaren skjuter upp sina känslor som uppstår i mötet och processar dem 

efteråt istället. Använder sig socialarbetaren av denna strategi lyckas denne hantera 

sina känslor i mötet, och kan efteråt reflektera över vad det var för känslor som väck-

tes. Detta kan socialarbetaren exempelvis göra tillsammans med en kollega (ibid. s. 

697). Den tredje typen av emotionellt arbete som kan uppstå är när känslorna tar 

över och när socialarbetaren blir för personligt engagerad i ett ärende som gör att 

denne inte kan släppa det i tankarna (ibid. s. 690). Detta medför att socialarbetaren 

blir så känslomässigt involverad att detta påverkar denne i hur hen hanterar och rela-

terar till fallet. Vissa socialarbetare menade att olika fall påverkade dem mer än 

andra (ibid. s. 698). 

2.2.1 Handledning & Kollegialt stöd 

Handledning har visat sig vara ett viktigt verktyg för att härbärgera sina känslor då 

det finns möjligheter för socialarbetaren att reflektera kring sina känslor och kring 

olika ärenden. Beddoe et.al (2014, s. 115) betonar vikten av att som socialarbetare ha 

en god kommunikation mellan sina kollegor, arbetsledare och handledare. Relationen 

till handledaren är en viktig faktor i socialarbetarens arbete då de får stöd, vägledning 

och bekräftelse. Beddoe menar att studier har visat att handledning således kan mot-

verka de negativa känslor som kan uppstå hos socialarbetaren i arbetet med exem-

pelvis utsatta barn. Beddoe menar fortsättningsvis att handledning är en avgörande 

faktor till att personalen klarar av det känslomässigt påfrestande arbete som det soci-

ala arbetet kräver, och att det är en anledning till att personalen väljer att stanna kvar 

på sin arbetsplats. Handledning förebygger på så vis utbrändhet samt bidrar till pro-

fessionell utveckling (ibid. s. 115-116). 

I likhet med Beddoe (2014) menar också Collins (2008) att arbetsgivarorga-

nisationen bör erbjuda en regelbunden handledning, samt att innehållet bör behandla 

känslor och professionell utveckling. Collins (2008, s. 1173) menar att handledning, 

tillsammans med kollegialt stöd kan ses som en möjlighet att utveckla bättre co-

pingstrategier.   

Kollegialt stöd har likt handledning visats vara viktigt för socialarbetare för 

att få utrymme till att ventilera och stötta varandra, arbetare emellan. Det finns dock 

organisationer och verksamheter där kollegorna inte har en fungerande relation till 

varandra och studier har visat på att detta resulterar i utbrändhet i större utsträckning 
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än inom de verksamheter där kollegorna har en god relation och stöd hos varandra 

(Beddoe et.al 2014, s. 116). 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Som nämnts i ovanstående kapitel präglas socialsekreterarnas arbete med sexuellt 

utnyttjade barn av en rad olika känslor, vilket har visat sig vara mentalt påfrestande 

för de yrkesverksamma. Drouet Pistorius et.al (2008, s. 181-182) studie styrker detta, 

som visar att många väljer att inte arbeta med barn som varit utsatta för sexuella 

övergrepp, då det påverkar dem både i arbetet och privatlivet. Däremot visar annan 

forskning på att känslor även kan vara en tillgång i arbetet, trots att känslorna kan 

vara av negativ karaktär (Possick et. al. 2015, s. 830-832). Känslor som exempelvis 

ovisshet och oro kan framkalla en strävan efter kontroll hos socialarbetaren, vilket 

också kan leda till en ökad självtillit i arbetet.  

Det som här blir av betydelse är vilka strategier socialarbetaren har för att 

själv kunna hantera sina känslor som uppstår och bli medveten om hur man själv 

fungerar i arbetet. Forskning lyfter därför vikten av handledning och kollegialt stöd 

och menar att det är viktigt att känna stöd från sina kollegor för att socialarbetaren 

ska kunna känna sig trygg i sina beslut gällande de utsatta barnen (Beddoe et. al. 

2014, s. 115).  

Sammanfattningsvis lyfter tidigare forskning att känslor är en tillgång i arbe-

tet, så länge socialarbetaren kan balansera dessa och ta till de strategier som behövs 

för att inte påverkas negativt. Därav blir dessa studier relevanta för vår studies syfte 

och frågeställningar, då vi ämnar undersöka vilka känslor som uppstår hos socialsek-

reteraren samt vilka strategier de använder sig av för att hantera dessa känslor.   
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3. Teoretisk ram 
I följande avsnitt presenteras olika perspektiv och teorier som kommer att användas 

som analytiskt hjälpmedel i analysen av studiens resultat. Teorierna kan således ge 

oss en ökad förståelse för de fenomen vi har för avsikt att undersöka (Thomassen, 

2007, s. 34). De fenomen vi har för avsikt att undersöka är vilka känslor som uppstår 

samt vilka strategier socialsekreterare använder sig av för att hantera det emotionellt 

krävande arbetet med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Inledningsvis 

presenteras Goffmans rollteori. Därefter presenteras Hochschilds teori “Emotionellt 

känsloarbete” som är en utveckling av Goffmans teori. Avslutningsvis redogör vi för 

Coping som har valts att användas som komplement till föregående teorier. Valet av 

dessa teorier grundar sig i att de möjliggör förklaringar som ryms inom ramen för 

känslo- och känslohantering inom arbetet med barn som varit utsatta för sexuella 

övergrepp, vilket vi finner tillämpbart till vår studie i förhållande till vårt syfte. 

3.1  Goffmans rollteori 

Goffman diskuterar i sin bok ”Jaget och maskerna” hur en individ representerar sig 

själv i mötet med en klient och på vilket sätt individen påverkar sina intryck som 

denne ger till sin omgivning (Goffman 2009, s. 11). Goffmans rollteori beskriver hur 

individer agerar utifrån en teaterföreställning i olika situationer där individen kallas 

”skådespelare” och handlingarna som utförs till sin publik kallas för ”framträdande” 

(ibid. s. 25). Enligt Goffman (2009, s. 25) uppträder människor ständigt inför 

varandra och trär då på sig en ”mask” när framträdandet utförs. Det är först när indi-

viden tar på sig masken som individen intar en social roll. Rollen är således knuten 

till vissa handlingsmönster, skyldigheter/rättigheter och det är detta som avgör att 

individen vet om hur hen ska uppföra sig inför sin publik. Publiken har sedan en för-

väntning av hur rollen bör spelas av individen. För vår studie kan detta förklaras ge-

nom hur mötet och interaktionen tas i uttryck mellan socialsekreterare och barn. 

Alltså vilka känslor socialsekreteraren styrs av, hur de agerar utifrån dem, samt hur 

detta påverkar mötet och relationen till det utsatta barnet.     

Goffman skriver vidare om frontstage och backstage där människor agerar 

olika beroende på sammanhang. I frontstage görs ett framträdande där individen an-

stränger sig för att representera en verksamhet på ett professionellt sätt. I mötet med 
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klienten finns det speciella känsloregler för hur interaktionen skall föras. Socialarbe-

taren befinner sig alltså i frontstage på arbetsplatsen, där denne har en skyldighet att 

vara professionell och ta sig an den rollen. Backstage däremot handlar om en kontext 

där den professionelle inte behöver inta sin yrkesroll inför en klient, eller publik. Det 

kan exempelvis vara efter ett möte, med sina kollegor eller när de kommer hem (ibid. 

s. 697). Utifrån denna teori kan vi alltså undersöka vilka strategier socialsekreterarna 

använder sig av för att hantera känslosamma situationer, både när de befinner sig i 

frontstage och i backstage, samt hur detta påverkar dem själva och deras arbete med 

de utsatta barnen. Genom att analysera utifrån frontstage kan vi exempelvis se vilka 

strategier socialsekreterarna använder sig av i mötet med barnen, medan vi utifrån 

backstage kan se hur socialsekreterarna hanterar sina känslor när de inte befinner sig 

i direkt kontakt med barnet, eller utanför arbetet, vilket utifrån tidigare forskning ex-

empelvis kan vara under ett handledningstillfälle, i samtal med kollegor eller 

hemma.    

3.2 Hochschilds teori om emotionellt känsloarbete 

Hochschild har i sin bok ”The managed heart” fokuserat på att förklara hur anställda 

inom olika yrkeskategorier hanterar det emotionella arbetet i sitt yrke genom att de 

förväntas framhäva eller dölja vissa känslor (Hochschild 2003, s. 6-7). Författaren 

menar att det krävs att yrket förutsätter ett relationsarbete till människor, ansikte mot 

ansikte, i det dagliga arbetet, för att det ska anses vara ett emotionellt arbete. Det är 

dock inte den anställde själv som styr över vilka känslor som uppstår eller på vilket 

sätt detta ska göras, utan kontrolleras oftast av arbetsgivaren som sätter regler och ser 

till att reglerna följs (ibid. s. 7-8 & 147-149). För vår studie skulle detta mer konkret 

innebära att socialarbetaren måste hantera och kontrollera sina egna känslor för att 

uppfylla de krav som yrkesrollen förutsätter. Perspektivet handlar alltså om att indi-

viden har till uppgift att anpassa sina känslor och hur de kommer till uttryck i en spe-

cifik situation eller kontext, i uppdrag av en arbetsgivare att kunna visa ett gott an-

sikte utåt för organisationen (ibid. s. 148). Detta kan även skapa konsekvenser för 

den anställde. Hochschild (1979, s. 565) menar att om man ständigt arbetar med att 

försöka känna en specifik känsla kan det leda till emotionell dissonans. Emotionell 

dissonans handlar alltså om avståndet mellan vad man verkligen känner och vad det 
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är tillåtet att känna. Detta kan leda till att vi tappar våra känslor helt och hållet och 

det är detta som kallas för emotionell dissonans.  

Hochschild (2003, s. 35) menar precis som Goffman att vi människor i relat-

ion till en kontext eller situation alltid använder oss av skådespeleri i någon mån. 

Detta förklarar Hochschild (2003) kan ske exempelvis via surface acting, som kan 

översättas som ytligt agerande och kan fungera som en strategi för att hantera käns-

lor i arbetet (Hochschild 2003, s. 33). Surface acting handlar om att vi människor kan 

ändra på hur vi utåt framställer oss, som i emotionellt lönearbete exempelvis skulle 

kunna ske genom att vi låtsas känna de känslor som arbetet fordrar. De känslor vi 

uppvisar är en uppbyggd fasad och uttrycker inte vad vi egentligen känner. Individen 

har själv kontroll över vilka känslor som sänds ut till omgivningen och handlar end-

ast om att individen går in och spelar en roll när denne använder sig av denna stra-

tegi. Detta försvårar det för omgivningen att tolka individens faktiska emotionella 

tillstånd (Hochschild 2003, s. 33, 35-39).  

3.3 Coping 

Copingförmåga, eller bemästringsförmåga, handlar om förmågan att leva med en 

känsla av osäkerhet och oro utan att ge upp hoppet och omfattar alla strategier som 

man använder sig av för att bemästra eller minska yttre och inre krav, samt hantera 

de konflikter som kan uppstå mellan kraven (Brattberg 2008, s. 9). De inre kraven 

handlar om sin självbild, sin självtillit och självkänsla. Det handlar också om för-

mågan att hantera relationer, samt om att vara hoppfull och lösningsfokuserad. De 

yttre kraven handlar om faktorer som finns runt omkring oss, exempelvis det sociala 

nätverket eller materiella tillgångar. Dessa faktorer/egenskaper är copingresurser som 

individer använder sig av i en svår situation. Detta innebär således att en god eller 

negativ copingförmåga beror på de inre och yttre copingsresurser vi har. I praktiken 

innebär det att om man har en god copingförmåga har man det lättare för att bemästra 

en krävande situation (Brattberg 2008, s. 9). God copingförmåga leder till positiva 

effekter för personen ifråga då denne känner sig stärkt. 

Coping hänger samman med hur socialsekreterare hanterar påfrestande situ-

ationer i mötet med barnen. En god copingförmåga skulle alltså i praktiken kunna 

innebära en lättare hantering av dessa situationer, medan en sämre copingförmåga 

försvårar hanteringen. Eftersom att vi inte har för avsikt att utvärdera socialsekrete-
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rarnas förmåga gällande känslohanteringen kommer denna teori endast att användas 

för att se på vilka strategier som visats kunna öka/förbättra deras copingresurser. 

3.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Hochschilds teori om emotionellt känsloarbete är en utveckling av Goffmans rollte-

ori som beskriver hur individer agerar och skådespelar inför sin omgivning i olika 

situationer. Det båda teorierna har gemensamt är att de belyser att människor går in i 

en social roll knuten till en kontext och som således avgör hur vi ska uppföra oss in-

för omgivningen. Hochschild har dock lagt extra fokus på hur människor agerar uti-

från de handlingsmönster och krav de har på arbetsplatsen från exempelvis arbetsgi-

varen. Båda teorierna inrymmer teoretiska begrepp. Vi har valt att använda oss av 

Goffmans begrepp fronstage och backstage, samt Hochschilds begrepp om emotion-

ell dissonans och surface acting. Frontstage och surface acting liknar varandra och 

innebär att vi människor utåt försöker framställa oss på ett sätt som inte går i sam-

klang med hur vi egentligen känner. När vi däremot befinner oss i backstage, befin-

ner vi oss inte i en situation där vi behöver skådespela. Hochschilds teoretiska be-

grepp emotionell dissonans kan med andra ord beskrivas som känslobortfall. Det kan 

ses som en konsekvens av att vi människor ständigt försöker anpassa oss till en 

känsla som en situation fordrar, vilket kan leda till att vi tillslut inte känner någonting 

alls. 

Genom att använda oss av dessa teorier som analytiska hjälpmedel i resulta-

tet har vi för avsikt att undersöka vilka känslor som uppstår hos socialsekreterarna i 

mötet med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp, samt vilka strategier de an-

vänder sig av för att hantera dessa känslor. Exempelvis kan vi försöka utläsa skillna-

der avseende hur socialsekreterare känner eller hanterar känslorna i fronstage, vilket 

kan tänkas vara i möte med barnen, och i backstage som kan tänkas vara på ett hand-

ledningstillfälle eller hemma. Vi kan också försöka utläsa om press ifrån arbetsgiva-

ren på arbetsplatsen kan påverka vilka känslor som uppstår. Att gå in i en social roll 

och skådespela kan även tänkas vara strategier, vilket är något som båda teorierna 

belyser. 

Coping har vi valt att använda som komplement till dessa teorier och vi tän-

ker att denna teori kan användas för att analysera känslor och känslohanteringen när 

de andra två teorierna som berör rollspel inte är lika aktuella. Coping handlar om 
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människors förmåga att bemästra känslosamma situationer generellt och påverkas av 

människors inre och yttre krav. 



 14 

4. Metod och metodologiska överväganden 

Nedan följer en redogörelse för den forskningsmetodik vi valt att använda oss av för 

insamling av data. Vi kommer att redogöra för studiens utformning, metodologiska 

överväganden, argumentera för val av metod, urval, genomförande av intervjuer, in-

samling av data, analys av intervjuer, forskningsetiska principer, tillförlitlighet och 

trovärdighet samt arbetsfördelning.  

4.1 Val av metod 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ me-

tod med personliga semistrukturerade intervjuer. Elofsson (2005, s. 60) menar att en 

kvalitativ ansats med intervjuer som metod kan ge en helhetsbild av intervjuperso-

nernas situation, då metoden ger intervjupersonerna möjlighet att utveckla sina reso-

nemang. Eftersom studien syftar till att bidra till förståelse av känsloupplevelser och 

känslohantering bland socialsekreterare som möter barn som varit utsatta för sexuella 

övergrepp anser vi att den kvalitativa metoden var förenlig med det som ämnats un-

dersökas. Olika metoder hade kunnat vara användbara för att uppnå syftet med stu-

dien förutom den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer. Bland annat 

hade vinjettfrågor kunnat vara tillämpbara. En vinjettstudie menar Bryman (2011, s. 

257-258) innebär att intervjuaren presenterar ett flertal situationer eller scenarion för 

intervjupersonerna och frågar dem hur de hade förhållit sig i den specifika situation-

en. Fördelen med denna metod är att möjligheterna till mer reflekterande svar kan 

uppnås. Bryman (ibid., s. 257-258) menar dock att en vinjettstudie inte är lämpligt 

när studien berör ett känsligt ämne, vilket vår studie gör. Det finns således även risk 

för att intervjupersonerna upplever att de bedöms genom sina svar. Då vi inte var ute 

efter att utvärdera hur socialsekreterarna hanterar sitt arbete, ansåg vi den kvalitativa 

metoden med semistrukturerade intervjuer vara mer lämplig.  

4.1.1 Semistrukturerad intervju   

Vårt val av semistrukturerade intervjuer grundar sig i den flexibilitet som metoden 

medför. I en semistrukturerad intervju använder sig intervjuaren av öppna frågor som 

ger upphov till breda svar och mer reflekterad data från intervjupersonerna (Bryman 

2011, s. 206). Ordningsföljden i frågeschemat kan också variera utifrån samman-

hanget, vilket också ökar chansen till att få svar på frågor som man inte hade tänkt på 
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från början. Mycket information kan alltså gå förlorad om fokus endast ligger på 

specifika frågor som i en strukturerad intervju, därav valet av semistrukturerad inter-

vju. Vi ansåg att det var av stor vikt att använda oss av en flexibel intervjumetod, 

detta för att vi använde oss av en kortlek med känsloord där följdfrågorna var avgö-

rande för insamlingen av empirin. Hade vi utgått ifrån en strukturerad intervju som 

inte är en lika flexibel intervjumetod, hade vi inte kunnat ställa följdfrågor eller änd-

rat på ordningsföljden i samma mån som vi har kunnat genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Känsloorden var således en stor grund för att kunna 

besvara vårt syfte och frågeställningar vad gäller vilka känslor som uppstår i mötet 

med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Genom att vi använde oss av se-

mistrukturerade intervju fanns således mer utrymme för djupare resonemang kring 

intressanta aspekter. 

Vi valde även att genomföra personliga intervjuer med bakgrund av dess 

många fördelar vad gäller exempelvis att den data som samlas in endast härstammar 

från en källa: den intervjuade. Detta underlättade undersökningen för oss då vi endast 

behövde sätta oss in i och utforska en persons idéer i taget, samt att det inspelade 

materialet blev enklare att skriva ut i och med att samtalet endast involverade en del-

tagare. En annan fördel med personliga intervjuer är att risken för att intervjuperso-

nerna påverkas av andra intervjupersoner som i exempelvis gruppintervjuer minime-

ras (Denscombe 2016, s. 267). 

Det finns dock även svårigheter förknippade med intervjuer. De kräver en 

noggrann planering, varefter de ska genomföras, transkriberas, analyseras och återbe-

rättas i skriven form och på ett sätt som gör att läsaren kan få samma känsla av inter-

vjusammanhanget som forskaren. Zetterquist och Ahrne (2011, s. 37) menar också 

att forskaren kan stöta på organisationer som av olika anledningar inte vill eller kan 

delta i en undersökning (ibid. s. 43). Detta var något som vi stötte på och var förbe-

redda på innan vi skickade ut förfrågan om deltagande i intervjuerna. Många inter-

vjupersoner besvarade våra mejl och beskrev att de inte kunde delta på grund av 

tidsbrist. Detta var något som försvårade vår undersökning, vilket gjorde att vi bör-

jade söka intervjupersoner via vårt kontaktnät. Bryman (2011, s. 213) menar att det 

ofta är viktigt att ha en god relation till sina intervjupersoner, vilket kan vara fallet 

när intervjupersonerna är valda utifrån forskarens kontaktnät. Har forskaren ingen 

god relation till sina intervjupersoner finns risk att de inte vill svara på frågorna, eller 

vill avbryta intervjun. Däremot kan en allt för bra relation leda till att intervjuperso-
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nerna endast vill göra intervjun till lags eller försöker ge forskaren en positiv bild av 

dem. Detta är något som vi har haft i åtanke och våra intervjupersoner har inte haft 

någon relation till oss mer än att vi har känt till deras yrke samt vetat om att de har 

arbetat med målgruppen barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Vi upplevde 

även att detta endast var till vår fördel och påverkade resultatet positivt, då de inter-

vjupersoner vi fick tag på via vårt kontaktnät resonerade lättare kring deras känslor. 

Detta genom att de inte var lika försiktiga med att sätta ord på vad de kände. Vi fick 

också en uppfattning om att dessa intervjupersoner var mer öppna och kände sig 

tryggare i att berätta att arbetet kan vara mentalt krävande och svårhanterligt, medan 

resterande intervjupersoner var mer försiktiga med att framhäva negativa aspekter. 

Variationen anser vi också har påverkat vår studie positivt eftersom att vi på så vis 

fick fram fler aspekter och åsikter att kunna analysera.  

4.2 Urval 

I genomförandet av denna studie valde vi att förhålla oss inom Kalmar län samt att 

intervjuerna skulle genomföras i flera olika kommuner. Att vi valt ut olika kommu-

ner grundar sig i tanken om att risken att röja uppgifter kring intervjupersonerna 

minskar, men också för möjlig variation i svaren beroende på olika kommuners upp-

fattningar. En annan tanke vi hade när vi tog kontakt med respektive kommun var att 

vi hade en önskan om att få tag på intervjupersoner både ifrån mindre och större 

kommuner. Detta grundade sig i tanken om att större kommuner kan tänkas hand-

lägga fler ärenden gällande sexuella övergrepp mot barn, än i mindre kommuner. 

Detta tänkte vi kunde ge oss intressanta svar att jämföra och analysera. Vi märkte 

ganska snabbt att så var fallet. I en av de mindre kommunerna hade socialsekreterar-

na som vi intervjuade endast haft misstankar om att sexuella övergrepp har före-

kommit, medan socialsekreterarna i de större kommunerna hade mer erfarenhet av 

denna problematik. Erfarenhetens betydelse berörs sedan i resultatavsnittet.  

Valet av intervjupersoner föll sig naturligt på socialsekreterare inom barn- 

och familj. Detta eftersom vi strävar efter att skapa en överensstämmelse mellan våra 

forskningsfrågor och urvalet. Bryman (2011, s. 434) menar att den här typen av urval 

kallas för ett målinriktat urval och att forskaren använder sig av denna metod i hopp 

om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna. Vi anser därmed 

att urvalsgruppen socialsekreterare inom barn- och familj besitter relevant kunskap 



 17 

och erfarenhet för vår forskning, eftersom att forskningsfrågan berör just socialsekre-

terares känsloupplevelser och känslohantering i arbetet med barn som varit utsatta för 

sexuella övergrepp. 

För att få kontakt med intervjupersoner skickades mejl till enhetschefer för 

utvalda barn- och familjenheter inom Kalmar län. Anledningen till att vi tog första 

kontakten med enhetscheferna var för deras samtycke. Även om socialsekreterarna 

själva skulle samtycka till att bli intervjuade, kan de vara beroende av att högre in-

stanser godkänner eller ger tillstånd till intervjun (Denscombe 2014, s. 264). 

Denscombe (2014, s. 264) menar också att detta är absolut nödvändigt när det hand-

lar om att intervjua någon som betraktas som “sårbar”. Då vår forskningsfråga berör 

ett känsligt ämne samt att tidigare forskning tyder på att arbetet med utsatta barn är 

ett känslomässigt påfrestande arbete anser vi att detta är ett relevant tillvägagångs-

sätt. De intervjupersoner som vi sedan medverkade i studien är verksamma inom fyra 

olika kommuner och alla har olika lång erfarenhet av att ha mött barn som varit ut-

satta för sexuella övergrepp. En intervjuperson har specialiserat sig inom övergrepps-

frågor, medan de andra möter denna problematik mer sällan. Vi anser detta har varit 

positivt för vår studie, då vi har kunnat urskilja vissa skillnader från intervjuerna. 

Vi valde att göra åtta intervjuer efter att ha övervägt hur vår forskningspro-

cess skulle ge upphov till ett bra forskningsresultat. Millner & Glassner (2011, s. 

132) menar att för att intervjudata ska bli meningsfull i en studie bör forskaren ge-

nomföra flera intervjuer för att på bästa sätt få ett underlag som kan besvara fråge-

ställningarna. Övervägandena grundade sig också i bland annat kostnader, samt res-

tid, genomförandet av intervjuerna samt analysen av data. Denscombe (2016, s. 265) 

menar att det är viktigt att överväga huruvida intervjuerna är genomförbara med 

tanke på de resekostnader man ställs inför samt tidsåtgången. Kostnaderna ska inte 

vara oöverstigliga och tiden ska inte vara ett men för forskningsresultatet. Vi har 

även haft i åtanke att respektive kommuner är relativt små och att det därmed kan 

vara svårt att få tag i fler antal intervjupersoner, samt att risken för identifiering av 

intervjupersonerna kan påverkas. 

4.3 Genomförande av intervjuer 

Våra intervjuer pågick i ca en timme med varje intervjuperson. Enligt Ahrne & 

Svensson (2011, s. 45) kan intervjupersonerna välja att uttrycka olika saker om sig 
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själva beroende på vart forskaren väljer att genomföra intervjun. Vi valde därför att 

genomföra intervjuerna på respektive socialsekreterares arbetsplats då det är deras 

yrkesroll vi undersöker. Eftersom personliga intervjuer oftast sker ansikte mot an-

sikte var det av stor vikt att i god tid tänka igenom en lämplig plats för att genomföra 

intervjun. En lämplig plats för att genomföra en forskningsintervju beskriver 

Denscombe (2016, s. 276) som en plats där forskaren och intervjupersonen kan vara 

ostörda och som erbjuder avskildhet och har en god akustik, samt är någorlunda tyst. 

Detta kan vara svårt på allmänna platser, därav gav vi förslag på och skickade ut 

önskan om att få genomföra intervjuerna på socialsekreterarnas arbetsplats. Efter 

varje intervjupersons godkännande spelade vi in intervjuerna för att inte gå miste om 

centrala citat och annan viktig information, vilket Denscombe (2009 s. 258) menar är 

en lämplig metod i insamlingen av empirin. Vi deltog båda två vid samtliga inter-

vjuer, där en av oss har varit ansvarig för intervjuguiden och agerat samtalsledare, 

medan den andra har fokuserat mer på att ställa följdfrågor och anteckna viktiga de-

lar. 

Som ett komplement till intervjuguiden och dess frågor gjorde vi också en 

egen kortlek med känsloord, enligt Bilaga 2. Vi tänkte noga igenom vilka ord/känslor 

som vi till slut valde att ha med i kortleken. Våra val av ord grundade sig delvis i 

tidigare forskning, som lyfter upp känslor av både negativ och positiv karaktär. Res-

terande ord/känslor valde vi sedan ut själva utifrån vad vi tänkte och trodde att man 

kan känna när man möter barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Under inter-

vjuerna var vi också noga med att lägga fram fyra till fem blanka kort där intervju-

personerna hade möjlighet att lägga till något/några ord om deras känslor inte stämde 

överens med de förskrivna orden. Sedan bad vi intervjupersonerna koppla ihop de 

ord med vilka känslor som ofta uppstår när de möter barn som varit utsatta för sexu-

ella övergrepp. Vi använde oss av känsloorden under intervjuerna för att intervjuper-

sonerna skulle utveckla sina resonemang. Vi upptäckte att intervjupersonerna valde 

ut ord relativt snabbt med en kort motivering kring hur de tänkte. När vi sedan bad de 

utveckla sina svar och ställde följdfrågor kring deras val fick vi mer utvecklade reso-

nemang. Det hände att intervjupersonerna bytte ut eller lade till vissa ord efter vår 

diskussion, då de kommit fram till en annan slutsats än tidigare. Vi skrev ned samt-

liga intervjupersoners ord för att sedan kunna jämföra om deras ord skiljde sig och på 

vilket sätt. Vi kunde sedan föra en intressant diskussion kring vilka bakomliggande 

faktorer som kan ha avgjort intervjupersonernas val av känsloord. Vi upplevde att 
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detta var en bra och flexibel metod att använda oss av, då vi upplevde att en del in-

tervjupersoner först hade svårt att sätta ord på sina egna känslor, men att kortleken 

sedan gav upphov till mer utförliga resonemang. Kortleken fungerade sedan som ett 

stöd genomgående i samtliga intervjuer. Vi återkopplade till känsloorden då vi upp-

levde att intervjupersonerna inte höll sig till ämnet.  

4.4 Insamling av data 

För att genomföra denna studie har tidigare forskning som är relevant för syftet sam-

lats in genom informationssökning via internet och via genomgång av referenslistor i 

artiklar som berör samma eller liknande område. Detta för att titta på vad som redan 

är beforskat inom vårt valda område. För att hitta önskvärt material via informations-

sökning gjordes sökningar via databaser som OneSearch, Diva-Portal, Libris samt 

social services abstract. För en hög tillförlitlighet användes främst databaser med 

funktionen ”peer reviewed” för att begränsa sökningen till vetenskapligt granskade 

publikationer. Sökord som användes var utplockade ur problemformuleringen, fråge-

ställningarna och syftet, och dessa var bland annat: child sexual abuse, sexuella 

övergrepp mot barn, sexualized children, professionals, working with traumatized 

children, social work, emotional labor, supervision. Dessa användes antingen som 

enskilda ord eller som ledord i en mening kombinerat med något annat av de nämnda 

orden. Utöver elektroniska källor har vi även använt oss av böcker från universitets-

biblioteket. 

4.5 Analys av intervjuer 

För att kunna analysera våra intervjuer valde vi att spela in intervjuerna istället för att 

anteckna, då vi ansåg att vi kunde koncentrera oss mer på intervjun och ställa rele-

vanta följdfrågor på det sättet. Efter varje intervju transkriberades materialet och 

skrevs ned ordagrant. Vi transkriberade fyra intervjuer var för att sedan ta del av 

varandras och sammanställa dem. Efter transkriberingen läste vi noga igenom samt-

liga intervjuer en gång till för att få fram vilka svårigheter och strategier intervjuper-

sonerna lyfte fram. Därefter markerade vi centrala teman och relevanta citat i förhål-

lande till våra frågeställningar och tidigare forskning, det vill säga att vi kodade 

materialet. Att koda olika svar menar Ahrne & Svensson (2011 s. 25) underlättar sor-

teringen av uttryck och formuleringar i det insamlade materialet. På så vis skapades 
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sedan teman som kunde besvara våra frågeställningar och med hjälp av dessa kunde 

vi sedan strukturera upp vårt resultat inför bearbetningen av materialet. Robson 

(2011 s, 477) menar också att tematisk kodning är en flexibel metod för att analysera 

sin data och kan tillämpas till alla typer av kvalitativ data.   

4.6 Forskningsetiska principer 

Enligt Hermerén (2011, s. 16) ska etiska överväganden tas i beaktande av forskaren 

under hela undersökningens gång. Semistrukturerade intervjuer är en typ av forsk-

ningsintervju där datainsamlingen sker genom att forskaren använder människors 

svar som datakälla. För att som forskare kunna genomföra intervjuer är det därför 

viktigt att ta hänsyn till etiska principer och det är av stor vikt att göra intervjuperso-

nerna förstådda med att materialet som ämnas produceras kommer att användas i 

forskningssyfte (Denscombe 2016, s. 263). Denscombe (2016) menar även att forsk-

ningsetik är en grundläggande kärnpunkt i all god forskning (ibid. s. 423). Vi har 

därför förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer i utföran-

det av denna studie. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, nytt-

jandekravet och konfidentialitetskravet.  

För vår studie innebär informationskravet att formulera ett informationsbrev 

enligt Bilaga 1, som vi skickade ut via mejl till våra intervjupersoner. Informations-

brevet innehåller således information om de etiska riktlinjer som vi kommer att för-

hålla oss till under undersökningen. Informationen gäller exempelvis att deltagandet i 

intervjun är frivillig (Vetenskapsrådet 2002, s. 7) och att intervjupersonerna när som 

helst under undersökningens gång har rätt att avbryta sin medverkan, men också de 

andra forskningsetiska riktlinjerna som vidare presenteras. Detta ger ett underlag för 

våra intervjupersoner utifrån vilka de själva kan ge ett samtycke till om de vill delta i 

studien eller inte, som gäller enligt samtyckeskravet. Fortsättningsvis är nyttjande-

kravet den tredje forskningsetiska riktlinjen som vi kommer att förhålla oss till. Detta 

innebär att insamlad data endast får användas till forskningens ändamål (Vetenskaps-

rådet 2002, s. 14), vilket betyder att vi kommer att förstöra den insamlade datan efter 

studiens genomförande så att inga obehöriga får tillgång till den. Vi kommer också 

att erbjuda våra intervjupersoner att ta del av studiens resultat när den är färdig. Som 

enligt den fjärde och sista forskningsetiska principen lyder kommer vi även att för-

hålla oss till konfidentialitetskravet, som används för att säkerställa att inga uppgifter 
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röjs om våra intervjupersoner genom att vi kommer att avidentifiera deras namn (Ve-

tenskapsrådet s. 7). 

Något som har varit en utmaning för oss har varit att förhålls oss till det käns-

liga ämne som vår studie berör. Då våra intervjupersoner ständigt möter barn som 

varit utsatta för sexuella övergrepp i deras arbete, skulle våra intervjufrågor kännas 

provocerande om de inte varit genomtänkta och väl formulerade. Med bakgrund av 

detta har vi lagt ner mycket tid och eftertanke på våra intervjufrågor, där vi haft hjälp 

av vår handledare ett flertal gånger. Detta för att skapa en respektfull dialog där varje 

intervjuperson ska kunna känna en trygghet i att framföra sina upplevelser.  

4.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Forskning handlar om att i bästa möjliga mån få läsaren att tro på det som forskaren 

författat (Ahrne & Svensson 2011, s. 354). För att ge vår studie en så hög tillförlit-

lighet som möjligt har vi därför förhållit oss kritiska och anammat olika kriterier un-

der skrivandets gång. Reliabilitet och validitet är de mest förekommande begrepp 

som forskare använder sig av och som syftar till att bedöma kvaliteten i en undersök-

ning. Däremot har vi använt oss av tillförlitlighet och trovärdighet i vår uppsats istäl-

let, vilket Bryman (2011, s. 354) beskriver är mer relevant inom viss kvalitativ 

forskning, samt är en motsvarighet till reliabilitet och validitet. Anledningen till att vi 

valt att utesluta reliabilitet och validitet är för att de strävar efter att komma fram till 

en absolut sanning om verkligheten, vilket vi inte anser är möjligt i vår studie. Detta 

eftersom Bryman (2011, s. 355) menar att kvalitativa studier framställs vara osanno-

lika att överföra till andra situationer. Ahrne och Svensson (2011, s. 354) skriver om 

trovärdighet som ett komplement till ökad tillförlitlighet och belyser olika sätt genom 

vilka en uppsats kan göras mer trovärdig för läsaren. Vi har förhållit oss till detta ge-

nom att bland annat anamma transparens och återkoppling till fältet. Transparens 

handlar om att genom att tydligt redogöra för forskningsprocessen samt resonera 

kring metodvalen bidrar det till ökad trovärdighet och kvalitet, annars kan uppsatsen 

uppfattas som ointetsägande. Att dessutom skriva om eventuella nackdelar av me-

todvalet kan således bidra till ökad trovärdighet (ibid, s. 27). Vi anser att vi har för-

hållit oss till detta genom att vi i metodavsnittet beskrivit samtliga steg i vår process. 

Detta för att läsaren sedan ska kunna få en exakt bild av hur vår process har sett ut 

samt att en likadan studie ska kunna genomföras på samma sätt. Vi har även försökt 
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skapa en transparens genom att ha refererat korrekt samt sidhänvisat till samtliga käl-

lor som har använts i studien för att läsaren själv ska kunna kontrollera och förstå vår 

uppsats. 

Att återkoppla till fältet handlar om att återkomma till de människor som har 

studerats och ge dem utrymme att kunna ge synpunkter på resultatet av studien (ibid. 

s, 28). Detta har vi gjort genom att vi i informationsbrevet som skickades ut via mejl 

till våra intervjupersoner skrev att de får ta del av studien när den är färdig, samt att 

vi under intervjuerna ställde frågan “har vi förstått dig rätt när du säger..” till våra 

intervjupersoner. 

4.8 Arbetsfördelning  

Under skrivandets gång har vi delat upp vissa delar i arbetet på grund av tidsa-

spekten. Vi valde att dela upp litteraturen till tidigare forskning, våra valda teorier 

samt transkribering av intervjuerna. I övrigt har vi skrivit den färdiga texten tillsam-

mans och haft en ständig dialog kring formulering och bearbetning av texten. Vi har 

skrivit arbetet i ett online-dokument, vilket har gjort att vi båda har kunnat vara del-

aktiga i samtliga delar.      
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5. Resultat och analys  
I följande kapitel kommer vi att presentera vårt resultat av intervjuerna. Detta kom-

mer att analyseras och problematiseras utifrån teori och tidigare forskning i förhål-

lande till vårt syfte; att förstå socialsekreterares känslor och känslohantering i mötet 

med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. För att strukturera vårt resultat är 

avsnittet tematiserat i olika teman som följer nedan. Således följer en presentation av 

resultat och analys med hjälp av citat och sammanfattningar från intervjuerna. 

5.1 Socialsekreterarnas svårigheter  

Under nedanstående stycken presenteras de uppfattningar våra intervjupersoner hade 

kring de svårigheter de möts av i arbetet med barn som varit utsatta för sexuella 

övergrepp. Vi kommer även att redovisa vilka känslor och faktorer som ligger till 

grund för varför våra intervjupersoner anser att arbetet med de utsatta barnen upplevs 

som mentalt påfrestande. Socialsekreterarnas namn har bytts ut för att säkerställa 

deras anonymitet. 

5.1.1 Mentalt påfrestande arbete  

Vi började samtliga intervjuer med att ställa bakgrundsfrågor kring vilken utbildning 

socialsekreterarna har, hur länge de har arbetat inom barn- och familj, samt vilka hu-

vudsakliga arbetsuppgifter de har. Detta gjordes för att lättare komma in i intervjun. 

Därefter tog vi fram vår kortlek med känsloord som vi lade ut på ett bord framför 

intervjupersonerna. Vi bad dem sedan välja ut de ord/känslor som de ofta känner när 

de möter barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. 

Vi har tidigare i vår problembakgrund antytt att sexuella övergrepp mot barn 

är särskilt svårhanterligt för socialarbetare eftersom det uppstår starka känslor. Vi 

kan utifrån våra intervjupersoners svar, främst från citaten nedan, bekräfta att dessa 

resonemang är i samklang med intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar. 

 
Det här är ju för oss många gånger ett väldigt speciellt fält, det väcker många 
känslor och är väldigt kraftfullt. För en del kan ju fysiskt våld vara jättesvårt att 
möta, men jag tror ändå att det är många som känner att det här med sexuella frå-
gor kring väldigt små barn är väldigt plågsamt. (Anna) 
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Övergreppsärenden är de mest kränkande. Våld är väl också kränkande, men det 
här.. det beror ju på vad det är för typ av våld och vad för typ av övergrepp också 
men… men dom är knepigast tycker jag. Sexuella övergrepp är det svåraste att 
bearbeta. (Dan) 

Att hantera det faktum att ett barn blivit utsatt för övergrepp medförde således starka 

negativa känslor. Återkommande känslor som flera intervjupersoner valde var; fru-

strerad, orolig och osäker (Se samtliga känsloord i Bilaga 2). De fanns också de in-

tervjupersoner som berättade att de särskilt brukar känna frustration över vad barnet 

varit med om, men att det är en känsla som de avstår att visa inför barnen då det kan 

skuldbelägga och belasta barnen. Vid tal om förövaren blev dessa känslor särskilt in-

tensifierade. Under intervjuerna blossade dessa känslor ibland upp. Lisa, en intervju-

person, valde exempelvis att sätta ord på sin frustration. Vid denna del i intervjun 

blev hon också upprörd och resonerade kring detta på följande vis: 

Då skriver jag ilska för det känner jag. Jag blir så förbannad när sådant händer. 
Man ska inte utnyttja barn, det är liksom det värsta som finns. Sådana som är så 
oskyldiga och liksom inte kan försvara sig, och så ger man sig på dem? [...] äckel 
kan jag skriva också. Kan verkligen känna mig äcklad av.. Ja, vuxna män är det 
ju oftast i alla fall som ger sig på barn. (Lisa) 

 

I Lisas resonemang tydliggörs synen på barn som oskyldiga och utsatta genom Li-

sas känslor och resonemang kring detta. Samtidigt som Lisa och flera andra inter-

vjupersoner beskrev deras negativa känslor, betonades även vikten av att kunna 

hantera denna känsla då fokus måste ligga på att hjälpa barnen. Detsamma kan vi 

utläsa utifrån Josefins resonemang: 

Ja, man blir ju förbannad. Framförallt så är det ju vidrigt. Det är ju nära att man, 
eller, det gäller ju verkligen att vara professionell med den man möter också för 
det är väl självklart att inte den heller mår bra. Vi har ju träffat, eh, pappor som är 
förövare och där gäller det ju alltså, man hade ju velat… men det får man ju inte. 
För han har ju också känslor. [...] men man mår ju illa samtidigt för att det är ju 
inte kul, men jag måste ju utifrån att skydda andra barn så måste jag ju jobba med 
förövarna också. (Josefin)   

 

Som Josefin beskriver upplevdes en stark frustration gentemot förövaren och det 

fanns tendenser till att tycka särskilt illa om män vid dessa sammanhang. Ovanstå-

ende citat går i linje med tidigare forskning, som också säger att mötet med offer 
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och förövare medför att socialarbetare tenderar att skapa en negativ bild av män 

generellt (jmf. Drouet Pistorius et.al. 2008, s. 183). Att arbeta med barn som varit 

utsatta för sexuella övergrepp tycks alltså kräva en stor ansträngning vad gäller att 

härbärgera negativa känslor, särskilt vid tal om förövaren.  

Intervjupersonerna menade även att de upplevde frustration när det kommer 

till det faktum att det är svåråtkomligt att upptäcka att ett barn är eller har varit ut-

satt för sexuella övergrepp. Mörkertalet är stort och i en av kommunerna menade 

intervjupersonerna att de endast haft misstankar kring att sexuella övergrepp har 

förekommit under deras yrkestid inom verksamheten, och inte förrän barnen har 

blivit större har det kunnat konstateras att barnet varit utsatt. Detta menar intervju-

personerna skapar frustration. De resonerade kring detta enligt följande: 

 
Men det är fortfarande väldigt svårt att komma åt det. Hur får vi veta, och de 
vet ju kanske inte att det är fel. Mörkertalet är ju enormt. Det var någon som 
sade att var tredje klient vi träffar har varit utsatt för sexuella övergrepp. Ja, 
tänkte jag. Herregud vad mycket vi missar, det är sjukt. [...] man kan nog bli lite 
ledsen för att man inte har liksom upptäckt det innan och att ingen har gjort 
någonting. Fast det är ju lite med frustrationen också att, fasen varför får vi veta 
det här nu om det har pågått så länge? Då känner man sig ledsen att ingen har 
sett detta. (Josefin) 

[...] eh.. Över att kanske ingen har sett eller ingen har märkt och man tycker 
ändå barnet måste ha visat det på något sätt.. Det har gått så många och barnet 
har varit utsatt i så många år och det är en nära släkting och.. Varför har man 
inte märkt något? (Lisa) 

 

Några av våra intervjupersoner menade också att det är vanligt att de “känner mer” 

för vissa barn. Ett exempel är när de möter barn som är i samma ålder som deras 

egna. Intervjupersonerna säger sig då ha lättare att relatera till sina egna barn och 

på så vis blir mer påverkade. I de fall kan de beskrivna upplevelserna liknas med 

det som Drouet Pistarious (2008, s. 183) skriver i sin studie vad gäller att arbetet 

med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp kan vara mentalt påfrestande då 

privata relationer kan påverkas. Enligt studien har arbetet med sexuellt utnyttjade 

barn lett till att socialarbetare blivit överbeskyddande mot sina egna barn och de 

beskriver att de även kunnat bli orealistiskt rädda. En av våra intervjupersoner 

motsade sig dock detta när hon relaterade till sin egen erfarenhet. Intervjupersonen 

menade att samtalen med utsatta barn blev något “lättare” efter att hon själv fått 
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barn, då man blir mer van att prata med barn generellt. Detta kan således även tän-

kas kunna underlätta interaktionen i mötet med barnen. 

 
Och även om jag är utbildad i samtal med barn, så är det mycket lättare tror jag 
när man har blivit förälder. Man har det i sig hur man pratar med barn till var-
dags på ett vanligt sätt [...] man kan läsa in saker mer naturligt, tror jag. (Stina) 

 

Samtidigt som socialsekreterarna diskuterade dessa ärenden och påstod att det är 

mentalt påfrestande påpekade de även att osäkerheten att möta denna problematik 

är en bidragande faktor till att dessa känslor uppstår. Som vi har nämnt här ovan 

var ordet “osäker” ett utav de vanligaste känsloorden som plockades ut.  

Ja, osäker känner jag mig nog. Liksom.. Hur ska jag hantera det här och.. ja, 
vad ska vi göra och hur ska det.. Hur ska man kunna hjälpa sådär. (Lisa) 

 

I det inledande avsnittet i studien nämndes att socialarbetare särskilt upplever 

ärenden vad gäller barn som varit utsatta för sexuella övergrepp som svåra att 

handlägga (Carlsson 2004, s. 58). Det kan bland annat bero på den osäkerhet som 

Lisa ger uttryck för i citatet ovan.  

En annan aspekt som vi fann intressant att analysera var intervjupersoner-

nas uttalanden kring deras osäkerhet kopplat till Hochschilds (2012, s. 6-7) teori 

om emotionellt känsloarbete. Teorin lyfter fram att lönearbetaren/den anställde 

kontrolleras av arbetsgivaren att de förhåller sig professionellt och kan hantera sitt 

yrke. Det framkom dock från våra intervjupersoner att de inte upplevde att de har 

krav på sig eller känner någon press att prestera på ett särskilt sätt. Däremot kan vi 

utifrån några av intervjupersonernas uttryck vad gäller deras osäkerhet se tendenser 

som tyder på att det ändå kan vara så att de upplever sig ha krav på att hantera de 

känslor som arbetet fordrar. Det faktum att det uppstår negativa känslor, att tidi-

gare forskning bekräftar att övergreppsärenden är särskilt svåra att handlägga, samt 

att intervjupersonerna upplever en osäkerhet kan å ena sidan tänkas ha en koppling 

till att socialsekreterarna upplever arbetet yrkesmässigt krävande. Detta skulle uti-

från teorin kunna förklaras bero på att de upplever en press på att kunna prestera 

utifrån arbetsgivarens krav. Det kan å andra sidan också vara så att socialsekrete-

rarnas ovissa uttalanden om att de inte upplever sig ha krav från sin arbetsgivare, 
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trots att de upplever en osäkerhet i arbetet med sexuellt utnyttjade barn, motsäger 

Hochschilds teori om emotionellt lönearbete. 

5.1.2 Känslor behöver inte endast generera i något negativt  

Med bakgrund av det ovan skrivna kan vi konstatera att det väcker starka känslor 

hos intervjupersonerna att möta barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. In-

tervjupersonerna menade att de kan känna sig både ledsna, arga och frustrerade. 

Däremot var det en del intervjupersoner som menade att negativa känslor emeller-

tid inte alltid behöver resultera i något negativt. Intervjupersonerna menade bland 

annat att det är viktigt att kunna bekräfta barnens känslor med hjälp av sina egna 

känslor, samt att man kan upplevas som känslokall om man stänger av sina käns-

lor. Likt tidigare forskning genererar inte de känslor som uppstår endast i något 

negativt utan kan föranleda till en positiv verkan (Possick et.al 2015, s. 830-831). 

Nedan följer två citat där två av våra intervjupersoner diskuterade kring detta: 

 
[...] Så är det. Man träffar nya människor och nya saker och jag kan ha träffat 
jättemånga med typ samma problematik och så kommer ett barn och så bara 
poff, så åker man dit liksom. Man blir helt knäckt eller illa berörd. Det vet man 
inte, men det är rätt skönt att man inte är en robot och att jobba med människor 
och med sina känslor är en del av det. (Sara) 

 
[...] att vara fokuserad på det dem säger är viktigt, inte på ett avstängt sätt, utan 
att med sina känslor vara närvarande. Att bekräfta och att inte vara avstängd 
över det. Det är viktigt. (Anna) 

 

Båda intervjupersonerna uttrycker att känslor och närvaro är viktigt och att det 

enligt dem är en del av arbetet med utsatta barn. De menar också att avskärmning 

ifrån sina känslor kan vara en negativitet i sig. Som Sara uttrycker så upplever 

hon att det är positivt att inte behöva vara avstängd känslomässigt när hon blir illa 

berörd. Känslosamma situationer kan uppstå plötsligt och båda intervjupersoner-

na är eniga om att det är viktigt att inte stänga av sina känslor i dessa lägen. Vi 

finner Saras resonemang intressant i förhållande till Hochschilds teori om emot-

ionellt känsloarbete. Som tidigare nämnts innebär teorin att den anställde arbetar 

enligt en arbetsgivares villkor och har särskilda krav på sig att följa (Hochschild, 

2012 s. 7-8, 147-149). Vi kan dock efter Saras resonemang utläsa att trots att det 
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kan uppstå plötsliga situationer som hon erfar som känslomässigt krävande, så 

upplever hon inte att hon har särskilda krav på sig att kunna hantera dessa situat-

ioner. Hon behöver exempelvis inte härbärgera sina känslor genom att vara 

känslomässigt avstängd och uttrycker att det är skönt. Samtidigt har en del inter-

vjupersoner vidgått med att man som professionell socialsekreterare ska vara akt-

sam med att uttrycka negativa känslor: 

 
Ja, alltså det… man måste vara professionell. Man kan ju inte sitta och börja gråta 
och så, för då skuldbelägger man ju barnet och de tror att de har gjort något fel. 
(Kim) 

[...] det tror jag. Och då är det nog svårt att dölja det. Det tror jag.. Då blir man ju 
både arg.. Ledsen och.. Men man får ju försöka.. Men jag tror nog ändå att man 
skulle klara av det.. Man går in i sin roll som socialsekreterare. (Lisa) 

 

Till skillnad från intervjupersonerna Sara och Anna som redogör för att känslor är 

viktigt för att barnen ska känna trygghet och bekräftelse, kan Kim och Lisas reso-

nemang vad gäller att förhålla sig professionell tolkas som att ett professionellt 

förhållningssätt förutsätter att man håller inne sina känslor. Detta kan också för-

klaras utifrån Hochschilds teori om surface acting, vilket innebär att socialsekre-

teraren har förmågan att kunna ändra på hur denne utåt framställer sig själv 

(Hochschild 2012, s. 33-35). De uppvisade känslorna går inte i samklang med 

vad socialsekreteraren egentligen känner. Detta menar Hochschild försvårar det 

för omgivningen, i det här fallet barnen, att utläsa socialsekreterarens faktiska 

känslor. Kims resonemang tydliggör detta när han säger att han måste förhålla sig 

professionell och inte utagera sina känslor, för att barnen då läser av detta och då 

påverkas interaktionen. 

5.2 Socialsekreterarnas strategier 

Följande avsnitt berör de strategier socialsekreterarna använder sig av vid känslo-

samma möten med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Intervjuperso-

nerna lade störst vikt vid erfarenhet, att förhålla sig professionellt, samt handled-

ning och kollegialt stöd. Vi har delat upp avsnittet i underrubriker för att få en 

tydligare struktur i resultatet. 
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5.2.1 Erfarenhet & professionellt förhållningssätt 

Vi ställde en fråga till våra intervjupersoner vad gäller hur de upplevde arbetet i 

början av deras yrkestid som socialsekreterare, samt hur de upplever det idag. Vi 

bad dem att med hjälp av känsloorden välja ut vilka ord som beskriver de känslor 

som ofta uppstår i förhållande till tidsaspekterna då och nu. Vi hade en tanke om 

att vi utifrån detta skulle kunna ställa följdfrågor och möjligtvis få svar på vad det 

är som har gjort att de idag känner sig mer trygga eller säkra i arbetet med de ut-

satta barnen och att detta skulle kunna vara en strategi. Samtliga intervjupersoner 

menade att erfarenhet var en viktig faktor för utvecklingen att idag känna sig mer 

trygga och säkra i arbetet. Intervjupersonerna medgav att en stor utveckling har 

skett när de jämför sig själva med hur de upplevde arbetet med de utsatta barnen i 

början av deras yrkestid. De hade särskilt utvecklat sitt självförtroende och sin 

självtillit i arbetet, samt att de upplever en ökad tolerans för känslighet. 

Till en början menade de flesta intervjupersonerna att de upplevde arbetet så 

pass utmanande att de även har ifrågasatt sitt val av yrke. När intervjupersonerna 

sedan skulle välja ut känsloord upplevde vi en variation bland intervjupersonerna 

gällande vilka känslor som uppstod när de började arbeta som socialsekreterare. 

Det vi fann intressant var dock att de resonerade lika kring de ord som präglades av 

mer negativa känslor och att dessa främst var kopplade till den osäkerhet de upp-

levde som nyanställda. De ord som valdes ut blev följande; rädd, osäker, chockad, 

förvånad och ledsen (se samtliga känsloord i Bilaga 2). Nedanstående citat beskri-

ver en av intervjupersonernas känslor som uppstod i början av hennes yrkeskarriär: 

 
[...] det var ju många gånger man kunde både bryta ihop på jobbet och bli ledsen 
och när man kom hem. Man hade det svårt att sova för man låg och tänkte på sa-
ker liksom, vad de här barnen har varit med om. (Emma) 

 

Man kan tänka sig att Emmas resonemang handlar om att hon till en början påver-

kades känslomässigt både på arbetet och hemma. Ur ett teoretiskt perspektiv blir 

Goffmans teoretiska begrepp fronstage och backstage tillämpbara i Emmas reso-

nemang. Detta för att Emmas känslor i början tas i uttryck när hon befinner sig i 

både frontstage och backstage, men att Emma med hjälp av erfarenhet kan utveckla 

strategier som gör att hennes känslor endast uttrycks när hon befinner sig i back-
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stage, utanför arbetet. Samtliga intervjupersoner menade således att de idag, efter 

flera års erfarenhet, kan känna sig mer trygga i sin yrkesroll samt att de kan känna 

positiva känslor som glädje i att kunna hjälpa utsatta barn. Erfarenhet kan alltså 

tänkas leda till att intervjupersonerna utvecklar strategier för att lättare kunna han-

tera sina känslor i arbetet. Utveckling menade intervjupersonerna är en ständig 

process inom socialt arbete och ju längre erfarenhet man har av att möta utsatta 

barn, desto tryggare kommer man att bli i sin yrkesroll. Intervjupersonerna menar 

exempelvis att man efter flera års erfarenhet inte tänker på hur man handskas med 

de känslor som uppstår, utan att det sker per automatik. En av intervjupersonerna 

framhöll detta enligt följande: 

 
I början höll jag nog på att skita på mig tror jag, det är skitjobbiga saker att prata 
om. [...] Har man ställt frågan många, många gånger så är det inte så svårt. Det ser 
jag nu, för nu hanterar jag ju det. (Stina) 

 

Erfarenhet kan således tänkas gå hand i hand med coping gällande förmågan att be-

mästra känslosamma situationer. Intervjupersonerna påstod sig själva kunna härbär-

gera sina känslor bättre ju fler ärenden de har haft, samt ha fått bättre självtillit och 

självkänsla i arbetet med de utsatta barnen. Detta kan förstås utifrån det Brattberg 

(2008) skriver om vad gäller coping. Coping handlar om förmågan att kunna be-

mästra en känslosam situation och påverkas av en individs inre eller yttre krav. De 

inre kraven innefattar en individs självtillit och självkänsla samt förmågan att vara 

lösningsfokuserad och hoppfull och på så vis bättre kunna hantera relationer (Bratt-

berg 2008, s. 9), vilket i denna studie handlar om socialsekreterarens relation till det 

utsatta barnet. I praktiken menar Brattberg (2008, s. 9) att när de inre kraven bli till-

godosedda blir det lättare att kunna bemästra känslosamma situationer. Intervjuper-

sonernas copingförmåga kan alltså tänkas ha utvecklats parallellt med att deras erfa-

renhet av att ha arbetat med utsatta barn skett under en längre tid. Detta har lett till 

att intervjupersonerna upplever en större självtillit och trygghet i att hantera denna 

sorts ärenden samt att de numera upplever glädje i att kunna hjälpa barnen. 

Vikten av erfarenhet samt erfarenhetens sammankoppling till ett professionellt 

förhållningssätt var ett återkommande tema som diskuterades. Vi bad några av inter-

vjupersonerna beskriva skillnaden gällande hur professionaliteten vidtas idag i för-
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hållande till början av dennes yrkeskarriär som socialsekreterare och fick följande 

svar: 

 
Till en början var det nog mer att “nu ska jag inte börja gråta”. Det var mer.. Aa.. man 
lade det på sig själv. Nu lägger man det mer utanför sig själv och jag är mer ett verktyg 
på något sätt. Att, vad är mitt uppdrag, vad är det jag ska göra? Så tänker jag mer. Det 
är viktigt att jag förhåller mig professionellt. (Emma) 

 

Citatet från Emma indikerar att tanken kring att försöka förhålla sig professionell 

har blivit alltmer viktig, och att det faktum att de försöker fokusera på att skjuta 

ifrån sig känslorna kan tänkas vara en strategi för att klara av arbetet. Emma kopp-

lar sedan ihop hennes strategier för att bemästra känslosamma situationer idag med 

ett professionellt förhållningssätt. Likt Emma menade majoriteten av intervjuper-

sonerna att det professionella förhållningssättet innebär att man går in i sin yrkes-

roll och genom att bland annat skjuta ifrån sig sina känslor och fokusera på sitt 

uppdrag ansåg de sig förhålla sig professionellt. Detta blir särskilt synligt i nedan-

stående citat: 

Man behöver vara lugn och man behöver vara professionell. Man behöver kunna 
bekräfta barnet. [...] men att man inte pratar om sina egna känslor eller utagerar 
ifrån dem, utan det får man göra i nästa rum med kollegor och på handledning och 
sådana saker. Så kommer man tillbaka. (Sara) 

 

I tidigare avsnitt redogjorde vi för intervjupersonernas förhållningssätt där en del 

intervjupersoner påstod, likt Sara, att man inte ska utagera efter sina egna känslor. 

Saras resonemang visar på att det handlar om att vara professionell och det blir 

alltså tydligt att dessa intervjupersoner försöker framhäva de känslor som arbetet 

fordrar. Som tidigare nämnts kan man tänka sig att detta kan leda till emotionell 

dissonans, om inte de negativa känslorna hanteras på något annat sätt. Vi kan se, 

enligt Saras citat, att en sådan strategi kan vara att socialsekreteraren hanterar sina 

känslor vid ett senare tillfälle med kollegor eller på handledning. 

Intervjupersonernas uttryck avseende att gå in i sin yrkesroll och förhålla 

sig professionell kan förklaras utifrån Goffmans rollteori. Teorin lyfter fram en 

aspekt vad gäller hur en individ representerar sig själv i mötet med en klient 

(Goffman 2009, s. 11), eller i detta fall hur socialsekreteraren väljer att förhålla sig 

i mötet med barnet, genom att trä på sig en “mask” och inta en roll som är knuten 
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till vissa skyldigheter eller handlingsmönster formulerade av organisationen. Vi-

dare redogör Goffman för frontstage och backstage i sin teori. Detta innebär att 

människor agerar olika beroende på sammanhang (ibid. 2009 s. 697). Exempelvis 

finns det i mötet med ett barn speciella känsloregler för hur interaktionen ska ut-

tryckas då socialsekreteraren befinner sig i frontstage på arbetsplatsen. Detta inne-

bär att socialsekreteraren har en skyldighet att ta sig an rollen att vara professionell. 

I backstage behöver den professionelle inte inta sin yrkesroll, då denne inte befin-

ner sig i en arbetssituation. Goffman beskriver att detta kan vara efter ett klient-

möte, exempelvis i samtal med kollegor (ibid. s. 697). Utifrån Goffmans teori blir 

många av intervjupersonernas resonemang kring att de idag inte upplever arbetet 

med de utsatta barnen som en svårighet intressant. Vi hade en intervjuperson som 

ansåg sig så specialiserad i sitt yrke att hon uttryckte följande: 

 
[...] det är en förmån för mig att jag är väldigt erfaren och har mycket kunskap 
kring denna problematik. Jag blir inte ett dugg nervös längre för att ha ett möte 
med barn där det finns misstankar om sexuella övergrepp. (Anna) 

 

Man kan tänka sig att Annas resonemang, utifrån vad som hittills har analyserats, 

antingen handlar om att hon går in i sin yrkesroll och relaterar till hur hon ska 

framställas när hon är frontstage, eller att erfarenheten har resulterat i att hon lät-

tare kan samtala med utsatta barn. Detta kan tänkas ligga till grund för att hon har 

utvecklat bättre copingförmågor. Vi kan också analysera detta utifrån Hochschilds 

(2012) teori om emotionellt känsloarbete vad gäller det teoretiska perspektivet sur-

face acting. Enligt surface acting kan detta förklaras genom att Anna låtsas känna 

en känsla hon egentligen inte känner, för att arbetet kräver detta. Detta blir en stra-

tegi för Anna i den meningen att hon i mötet kopplar bort sina känslor och istället 

är de känslor hon uppvisar endast en uppbyggd fasad och går inte i linje med hen-

nes faktiska känslor. Enligt detta perspektiv har socialsekreteraren själv kontroll 

över de känslor som denne utsänder till barnet och handlar endast om ett rollspel 

som försvårar det för barnet att känna av och tolka socialsekreterarens verkliga 

tillstånd (Hochschild 2012, s. 33, 35-39).  

Majoriteten av våra inftervjupersoner var tydliga med att poängtera vikten 

av att förhålla sig professionell och att inte utagera sina känslor. De menade även 

att detta inte var något problem och framhävde att man inte bör arbeta med utsatta 
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barn om man inte kan hantera arbetet på ett professionellt sätt. Intervjupersonerna 

framhävde också att de inte upplevde krav från organisationen att förhålla sig på ett 

visst sätt. Vi som forskare förhöll oss kritiska till dessa resonemang då vi ställde 

oss frågande till om det är möjligt att inte känna press på en arbetsplats. Som ge-

nomsyras i hela uppsatsen är denna typ av arbete känslomässigt krävande samt att 

tidigare forskning lyft att vissa tar avstånd från att arbeta med sexuellt utnyttjade 

barn då de mår psykiskt dåligt av det. Det faktum att intervjupersonerna upplever 

sig klara av arbetet kan utifrån våra resonemang tolkas som att de exempelvis har 

goda copingförmågor eller har utvecklat emotionell dissonans. 

5.2.2 Handledning och kollegialt stöd  

När vi ställde frågan gällande vilka strategier intervjupersonerna använder sig av 

när det uppstår känslosamma möten svarade samtliga att de var tredje/fjärde vecka 

har extern handledning. Handledningen visade sig vara mycket betydelsefull för att 

socialsekreterarna ska kunna känna trygghet i sitt arbete och kunna utföra det på ett 

professionellt sätt. Enligt intervjupersonerna brukar de under handledningstill-

fällena prata om både sina egna känslor, exempelvis hur de mår, hur de upplever 

och påverkas av möten med barnen, men de brukar även prata mer yrkesinriktat. 

Då handlar det mer om att få tips och hjälp i olika ärenden och hur de kan gå vidare 

med ett ärende. 

Två av intervjupersonerna beskrev handledningen som “the breathing”, där 

de kan släppa på sin roll som professionell och bara vara sig själva. De beskrev att 

handledaren då kunde sätta ord på deras känslor och komma med en förklaring till 

varför de känner som de gör i vissa fall. Detta ansåg intervjupersonerna vara skönt 

då de inte själva alltid vet varför de känner som de gör eller varför de reagerar star-

kare i vissa fall än andra. Handledningen gav alltså intervjupersonerna nya per-

spektiv/förklaringar till varför vissa känslor uppstår och varför intervjupersonerna 

reagerar på olika sätt. Handledningen ansågs även vara viktig för att intervjuperso-

nerna ska kunna förstå varför barnen agerar och reagerar på ett visst sätt, vilket 

intervjupersonerna påstod också underlättar arbetet med de utsatta barnen. Nedan 

följer citat från en intervjuperson: 
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Det är jättebra att vi har handledning och för oss är det liksom bara en styrka. Se 
det som en investering. Det är en styrka, att lära sig hantera sina känslor och ja. Det 
är jättebra. Det tycker vi i alla fall där vi jobbar nu “men gud vad härligt”. (Sara) 

 

Att handledning är viktigt för att härbärgera negativa känslor går i linje med Beddoes 

(2014, s. 115-116) studie som visat att handledning för socialarbetare är ett väsentligt 

verktyg för att personalen ska klara av de utmaningar som det sociala arbetet kräver. 

Beddoes studie visar också på att handledning är betydelsefullt för socialarbetares 

välbefinnande och deras professionella utveckling (ibid. s. 115-116). Som Sara i cita-

tet ovan uttrycker så upplever hon att hon får nya infallsvinklar från handledaren, 

vilket hon uppskattar och kan tänkas bidra till ny kunskap. Intervjupersonerna i stu-

dien påstod således att detta är viktigt för att underlätta interaktionen och relationen 

till de utsatta barnen. Utifrån Saras resonemang kan vi även utläsa handledningens 

betydelse för att de ska må bra på arbetsplatsen. 

Vidare betonade samtliga intervjupersoner vikten av kollegialt stöd. De me-

nade att kollegorna är särskilt viktiga och att man behöver finnas där för varandra 

som stöd i arbetet, både för att prata med varandra när det uppstår känslosamma situ-

ationer och för att få tips och vägledning i hur de bör handlägga de olika ärendena. 

Intervjupersonerna menade att de oftast sitter två och två i samtal med barnen, vilket 

de upplever underlättar. Intervjupersonerna menade att de då kan känna av varandra i 

rummet och ta en paus om de upplever att någon far illa av någon anledning. Till-

fällen då man är själv i detta kan därför upplevas mer påfrestande. Intervjupersonerna 

menar därför att kollegorna fyller ett mycket viktigt stöd för dem i det dagliga arbetet 

för att de ska kunna förhålla sig professionella och kunna utföra ett gott arbete.   

 
[...] ibland kan jag jobba med hur svåra fall som helst och det är ibland helt okej, för 
då är man trygg. Man jobbar två och två och man följs åt och man känner att “ja, vi 
har stöd i varandra och vi bollar med varandra. (Sara) 

 
Vi jobbar ju alltid två och två här. Och det är jättebra, det går inte annars tycker jag. 
Så det kan man ju… prata igenom då med sina kollegor efter mötet, om man tycker 
det har varit jobbigt och vad det var som väckte de känslorna. (Marie) 

 

Citaten ovan, vad gäller handledning och kollegialt stöd, kan förklaras med hjälp av 

Goffmans rollteoretiska perspektiv backstage. Goffman (2009, s. 697) beskriver att 

backstage handlar om en kontext där den professionelle inte behöver framhäva sin 
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yrkesroll inför en publik, eller klient. Citaten indikerar på att intervjupersonerna upp-

lever både handledning och det kollegiala stödet som situationer där de inte behöver 

inta en roll och där de kan utagera sina känslor. De befinner sig alltså då i backstage. 

Citaten kan tolkas som att det är i backstage som socialsekreterarna samlar kraft och 

energi för att i frontstage kunna hantera sina känslor. Handledning och kollegialt stöd 

kan alltså ses som en viktig strategi som bidrar till att socialsekreternas klarar av att 

balansera sina känslor och sitt arbete.  

Avslutningsvis kan handledning och kollegialt stöd även ses som en strategi i 

hänvisning till Collins studie som tas upp i avsnitt 2.2.1. Författaren menar att hand-

ledning tillsammans med kollegialt stöd kan ses som en tänkbar utveckling av bättre 

copingstrategier (2008, s. 1173). Eftersom att vi har antytt utifrån våra intervjuperso-

ners resonemang att både handledning och kollegialt stöd bidrar till professionell 

utveckling, kan man tänka sig att det ger upphov till tillfredsställandet av inre krav, 

vilket således kan resultera i utveckling av bättre copingstrategier. Bättre copingstra-

tegier i detta fall innebär att socialsekreterarna lättare kan hantera sina egna känslor, 

samt känna av barnets känslor i mötet, vilket underlättar arbetet och interaktionen 

dem emellan.   
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6. Diskussion 
De centrala teman som lyfts fram i denna studie var vilka känslor som uppstår hos 

socialsekreterare i mötet med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp, samt 

vilka strategier de har för att härbärgera de känslor som uppstår. I nedanstående av-

snitt presenteras en slutdiskussion av vår studie, där vi lyfter fram våra mest centrala 

slutsatser. Därefter följer ett avslutande avsnitt med förslag på framtida forskning.  

Tidigare forskning har påvisat att det är mentalt påfrestande för socialarbe-

tare att möta barn som varit utsatta för någon form av övergrepp, och att övergrepps-

ärenden av sexuell karaktär är de svåraste att handlägga (Carlsson 2004, s. 58). 

Sömnsvårigheter, irritation, ångest och utmattning är några symptom som kan uppstå 

hos socialarbetare i arbetet med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp 

(Possick. et. al. 2015 s. 817), då barns traumatiska upplevelser är utmanande för so-

cialarbetare att handskas med (Drouet. Pistarious et. al. 2008 s. 181, 193). Detta 

stämmer också överens med vår studies resultat. Ilska, frustration, osäkerhet och led-

samhet var fyra återkommande ord/känslor som samtliga intervjupersoner lyfte fram 

när de beskrev vilka känslor som uppstår i arbetet med barn som varit utsatta för sex-

uella övergrepp. När socialsekreterarna sedan resonerade kring orden framkom det 

att de negativa orden främst var sammankopplade till frustrationen över förövarna, 

det faktum att barn som är oskyldiga och hjälplösa blir utsatta, samt frustration över 

att det är svårt att fastställa att ett barn blivit utsatt vid misstanke om att övergrepp 

har skett. Samtliga intervjupersoner var eniga om att dessa känslor ändå måste här-

bärgeras för att det annars kan uppstå konsekvenser som bidrar till att exempelvis 

interaktionen påverkas negativt, eller att barnen skuldbeläggs. Det blev dock uppen-

bart att intervjupersonerna upplevde det svårt att hantera de negativa känslor som 

uppstår och att det bland annat beror på osäkerhet.  

Vårt resultat visar vidare att socialsekreterarnas strategier blir avgörande för 

hur de hanterar sina känslor i mötet med barnen, och hur interaktionen med barnen 

kommer att se ut. Resultatet indikerar att kollegialt stöd och handledning spelar en 

viktig roll när det handlar om känslohantering hos de yrkesverksamma. En slutsats vi 

kan dra är att handledning och det kollegiala stödet är en avgörande faktor för att 

socialsekreterarna i studien ska kunna klara av det känslomässigt krävande arbetet 

gällande att möta barn som varit utsatta för sexuella övergrepp på ett, som de anser, 
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professionellt sätt. Detta stämmer överens med tidigare forskning som visar att hand-

ledning förebygger utbrändhet och bidrar till professionell utveckling och förbättrade 

copingresurser (Beddoe et. al. 2014, s. 115-116). Att förhålla sig professionellt var 

således ett återkommande tema som togs upp under intervjuerna. 

Samtliga intervjupersoner framhöll vikten av att gå in i sin yrkesroll och 

förhålla sig professionell i mötet med barnen. Professionell utveckling var även nå-

got som intervjupersonerna påstod sig ha utvecklat utifrån erfarenhet och att de där-

efter upplever hanteringen av arbetet lättare. En slutsats vi kan dra utifrån detta är att 

erfarenhet, handledning och kollegialt stöd är olika typer av strategier som intervju-

personerna använder sig av för att hantera det emotionella arbetet. Vi vill till sist 

även betona att strategierna också kan ha konsekvenser, som exempelvis emotionell 

dissonans. Emotionell dissonans kan uppstå genom att människor ständigt försöker 

anpassa sin känsla det situationen kräver.  

6.1 Framtida forskning 

Studiens resultat har visat att det finns strategier att vidta för att hantera det trauma-

tiskt innehållsrika arbetet med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp, men vi 

ser det ändå som relevant att göra fortsatta studier kring vad som kan göras för att 

underlätta det emotionellt krävande arbetet. Vi kan exempelvis tänka oss att mer ut-

bildning och/eller specialisering inom området skulle kunna vara till stor nytta, då 

både tidigare forskning och studiens resultat visat att ärenden kring sexuellt utsatta 

barn är särskilt svåra att handlägga (Carlsson 2004, s. 58). 

Utifrån vår studie kan vi även se en intressant fortsatt forskning kring känslor 

och känslohantering i arbetet med förövare. Anledningen till detta är att vi i vår stu-

die har kunnat utläsa ifrån både tidigare forskning och vår insamlade empiri att det 

uppstår starka negativa känslor gentemot förövarna i arbetet med barn som varit ut-

satta för sexuella övergrepp. Vi uppmuntrar därför framtida forskare, utifrån liknande 

frågeställningar, att genomföra studier med inriktning på känslor och känslohantering 

i mötet mellan socialsekreterare och förövare. Det skulle kunna skapa möjligheter att 

jämföra utifrån olika synvinklar, och därigenom se vilka känslor som uppstår i vilka 

möten, och hur socialsekreteraren hanterar det olika beroende på vem det är som hen 

möter.  
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Ytterligare en intressant aspekt att forska vidare kring skulle även kunna vara social-

arbetares strategier för att kunna fastställa att ett övergrepp har skett, i form av att 

undersöka hur socialarbetare samtalar med barn, vilka hjälpmedel de använder sig av 

för att underlätta interaktionen samt hur de går vidare med ett ärende där det finns 

misstankar om sexuella övergrepp fast att det inte har kunnat fastställas. Vi anser 

även att en sådan studie är av vikt för att på så vis kunna vidareutveckla ett förebyg-

gande arbete vad gäller övergreppsärenden.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 
Information till deltagande för C-uppsats 

 

Hej! 

Vi heter Selma Rahmani och Frida Löhnert och för närvarande läser vi vår sjätte termin på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitet i Kalmar. Under våren kommer vi skriva vårt ex-

amensarbete där vi vill undersöka hur socialsekreterare upplever arbetet med barn som varit 

utsatta för sexuella övergrepp. Vi anser detta vara ett relevant undersökningsområde inom 

socialt arbete för att få en ökad förståelse för hur arbetet med utsatta barn ser ut. 

Med bakgrund av att ni är en yrkesgrupp som ofta kommer i kontakt med barn som har varit 

utsatta för sexuella övergrepp är vi intresserade av att intervjua er. Om möjlighet finns skulle 

vi gärna vilja utföra intervjuerna på er arbetsplats och vi räknar med att intervjuerna kommer 

ta ca en till en och en halv timme. I vår undersökning kommer vi att ta hänsyn till forsk-

ningsetiska principer när vi genomför intervjuerna. Detta innebär bland annat att erat delta-

gande är frivilligt och att ni när som helst under undersökningens gång har rätt att avbryta er 

medverkan. Om samtycke ges önskar vi även att spela in intervjuerna för att kunna återge 

vad som sagts på ett korrekt sätt. All information som ni väljer att delge kommer endast att 

användas till studien. Det inspelade materialet och intervjuutskrifter kommer förstöras efter 

det att uppsatsen blivit godkänd. Er medverkan kommer också att vara anonym och era namn 

kommer att avidentifieras. Om ni har möjlighet att medverka i vår undersökning eller om ni 

har några frågor får ni gärna kontakta oss eller vår handledare via telefon eller mejl. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

 

Selma Rahmani, 0725578826. sr222is@student.nu.se   

Frida Löhnert, 070-2849340. fl222gq@student.lnu.se         

Handledare: Erika Lundby, erika.lundby@lnu.se 
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Bilaga 2 – Känsloord & Intervjuguide 

 

Känsloord 
Positiva ord   Negativa ord 

Förväntansfull   Likgiltig 

Fokuserad   Osäker 

Säker    Orolig 

Trygg    Frustrerad  

Lugn    Ledsen 

Hoppfull   Rädd  

Glad    Nervös 

    Stressad 

 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetar på denna arbetsplats? 

• Vad har du för utbildning? 

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

• I vilken ålder brukar barnen vara som du möter? 
 

Känslor 

• Vilka känslor uppstår ofta i mötet med barn som varit utsatta för sexuella 

övergrepp? Resonera! 

• Kan det vara olika från gång till gång?  

• Vad är det som gör att känslorna uppstår? 

• Kände du likadant när du började arbeta här? 

• Tror du att du kommer att känna annorlunda i framtiden? 

• Hur tänker du kring erfarenhet? 

-‐ Hur har din erfarenhet påverkar dig i ditt arbete med de utsatta barnen? 

• Vilka känslor tycker du är okej att visa inför barnen? 

• Hur tycker du att en professionell bör förhålla sig? 
 



 44 

Strategier 

• Vilka strategier använder du dig av när det uppstår känslosamma situationer i 

mötet med barnen? 

-‐ Har du olika strategier för olika känslor som uppstår? 

• Vilka strategier använder du dig av inför ett möte? 

• Vilka strategier använder du dig av i ett möte? 

• Hur hanterar du de känslor som uppstår efter ett känslosamt möte? 

• Har strategierna förändrats under tiden du har arbetat här? 

-‐ Tror du att dina strategier kommer att se annorlunda ut i framtiden? 
 

Arbetsmiljö 

• Har ni några riktlinjer/metoder på arbetsplatsen som ni har att tillgå när det 

uppstår en känslosam situation? 

• Har ni handledning? Hur upplever du att handledningen påverkar dig i ditt 

arbete med barnen? (Både när det gäller upplevelser av känslor och känslo-

hantering) 

• På vilket sätt arbetar du tillsammans med dina kollegor? 

• Hur upplever du kontakten med din arbetsgivare? 

 


