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Sammanfattning 
Sekundär traumatisering är en allvarlig riskfaktor hos socialarbetare som arbetar nära 
personer som har varit med om traumatiska händelser. Detta då socialarbetare får ta del av 
många svåra berättelser. Risken för sekundär traumatisering kan minskas genom goda 
copingstrategier. Dock är det få socialarbetare som är bekanta med sekundär traumatisering, 
vilket gör det svårt att skydda sig mot syndromet. Därmed blir syftet att undersöka hur 
socialarbetare påverkas av barns traumatiska berättelser och hur förekommande sekundär 
traumatisering är hos svenska socialarbetare. Vidare syftar studien till att urskilja vilka 
copingstrategier socialarbetare använder sig av för att hantera sekundär traumatisering. 
Därutöver undersöks om socialarbetare upplever att det finns stigmatisering kopplat till 
sekundär traumatisering. Studien baseras på fem kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med 
socialarbetare som utreder barns livsförhållanden. Resultatet visar att socialarbetare påverkas 
av att arbeta nära barn som genomgått trauma samt att samtala med kollegor utgör den 
främsta copingstrategin för detta. Resultatens olika teman utgörs av ‘arbetsplatsen och 
kollegors inverkan’, ‘sekundär traumatisering’, ‘copingstrategier’ samt ‘otillräcklighet’. Den 
huvudsakliga slutsatsen är att risken för sekundär traumatisering är hög bland socialarbetare 
som utreder barn samt att copingstrategier utgör ett effektivt skydd mot syndromet. Vidare är 
sekundär traumatisering ett relativt okänt begrepp inom det sociala arbetet, det krävs därför 
mer kunskap om syndromet. 
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Abstract 
Secondary traumatization is a major risk factor among social workers who work actively with 
people with trauma experiences since social workers get involved in many difficult stories. 
The risk of obtaining secondary traumatization can be lessened through effective coping 
strategies. However, there are few social workers who are acquainted with the syndrome, 
which makes it difficult to protect themselves from the syndrome. The aim of the study is 
therefore to examine if social workers who actively work with children with trauma 
experience are affected by the children’s stories. Furthermore, the study aims to examine how 
prevalent secondary traumatization is among Swedish social workers, if social workers 
percieve stigmatization to be related to secondary traumatization and which coping strategies 
social workers use in their line of work. The study consists of five semi structured qualitative 
interviews with social workers who work with children with trauma experiences. The results 
show that social workers are affected by working actively with children with trauma 
experiences and that the main coping strategy is talking to colleagues. The themes identified 
in the results are the affect of the workplace and colleagues, secondary traumatization, coping 
strategies and inadequacy. The main conclusion of the study is that the risk of secondary 
traumatization is high among child welfare social workers and that coping strategies is an 
effective protection against the syndrome. Furthermore, secondary traumatization is also a 
relatively unknown term and more knowledge about the syndrome is needed.  
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1. Inledning 

Sekundär traumatisering innebär att själv bli traumatiserad efter att tagit del av en annan 
persons traumatiska berättelse. Det är ett allvarligt syndrom som kan orsaka livslånga skador 
hos den drabbade. Det är ett syndrom som vem som helst kan drabbas av men som är ytterst 
vanligt hos professionella som vardagligt arbetar med att lyssna på andra personers 
traumatiska berättelser (Bell, 2003). Enligt Zosky (2010) är socialarbetare som arbetar med 
barn den profession som har störst risk för att drabbas av sekundär traumatisering, då de tar 
del av en stor mängd traumatiska berättelser. Det är få socialarbetare som arbetar med barn 
som har den kunskap och de färdigheter som krävs inför möten med barn som genomgått 
trauma, vilket gör risken för sekundär traumatisering hög (Pence, 2011). Socialarbetare som 
arbetar med barn har även ett utmanande och krävande arbete. Arbetet anses som krävande av 
flera olika anledningar, exempelvis på grund av den emotionella natur som arbetet tillhör, 
komplexa ärenden, hög arbetsbelastning, hög exponering av traumatiska berättelser samt 
organisatorisk press. Sammantaget kan dessa faktorer, tillsammans med eventuella personliga 
faktorer som exempelvis psykisk ohälsa eller tidigare erfarenheter av trauma, bidra till en 
ökad risk för sekundär traumatisering. Trots att arbetet kan vara krävande och medför en risk 
för att drabbas av sekundär traumatisering, anser vissa socialarbetare att det är 
tillfredsställande att hjälpa andra människor, vilket motverkar risken för att drabbas (Salloum, 
Kondrat, Johnco & Olson, 2015). Därutöver finns det även ett samband mellan sekundär 
traumatisering och personalomsättning och uppsägningar. Sekundär traumatisering skapar 
svårigheter inom verksamheten på grund av syndromets inverkan på personalomsättningen, 
där socialarbetare kan känna att de behöver säga upp sin tjänst efter att ha blivit drabbad. 
Konsekvenserna kan därmed bli stora för den kvarstående personalen då det innebär ökad 
arbetsbelastning och även försämrad kvalitet på både utredningar och stöd till barn och dess 
familjer. Personalomsättningen bidrar dessutom till att barn måste byta socialarbetare, vilket 
påverkar barnen negativt (Salloum et al., 2015). Syndromet påverkar därmed inte bara 
individen utan även verksamheten och de barn och familjer som de arbetar med. För att 
socialarbetare inte ska drabbas av sekundär traumatisering behöver socialarbetare dela med 
sig av effektiva copingstrategier, validera andras känslor och samtala om de emotionella krav 
som tillkommer med arbetet (Pence, 2011). 
 
1.1 Problemformulering 
Socialarbetare som utreder barn har en särskilt hög risk att drabbas av sekundär 
traumatisering, vilket är ett allvarligt syndrom som kan påverka socialarbetaren både i arbets- 
och privatlivet. Den höga risken beror bland annat på bristande kunskaper om syndromet och 
den stora mängden exponering av traumatiska berättelser. Samtal mellan kollegor kring 
emotionella krav som återfinns i arbetet och bekräftandet av varandras känslor samt 
användandet av effektiva copingstrategier kan bidra till att risken för syndromet minskas. För 
att kunna stödja klienter som genomgått traumatiska händelser behöver socialarbetare kunna 
förmedla att de blir känslomässigt berörda. Dock förhöjs risken för sekundär traumatisering i 
samband med att socialarbetare uttrycker medkänsla. Detta innebär att socialarbetare utsätter 
sig själva för en förhöjd risk för syndromet när de stödjer och hjälper andra. Trots detta 
tydliggörs det inte i tidigare forskning hur förhållandet till sekundär traumatisering ser ut 
bland socialarbetare i Sverige. Med anledning av detta anser vi att det finns ett behov att 
undersöka förhållandet till sekundär traumatisering bland svenska socialarbetare samt vilka 
copingstrategier som finns tillgängliga. Vi anser även att det är relevant att undersöka om 
sekundär traumatisering är stigmatiserat bland svenska socialarbetare. 
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1.2 Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka hur socialarbetare påverkas av att arbeta med barn som 
upplevt trauma. 
 
1.3 Frågeställningar 
1. Hur förekommande upplevs sekundär traumatisering vara bland socialarbetare? 
2. Vilka copingstrategier används av socialarbetare för att hantera sekundär traumatisering? 
3. Hur upplever socialarbetare att stigmatisering är kopplat till sekundär traumatisering? 
 

2. Bakgrund 

Sekundär traumatisering är ett komplext syndrom vars innebörd inte alltid är lättförståelig. 
Syndromet är snarlikt både psykiskt trauma samt utbrändhet gällande symtom men skiljer sig 
vid utgångspunkt beträffande hur de olika syndromen uppstår. För att ringa in vad sekundär 
traumatisering innebär kommer beskrivning ges av samtliga tre begrepp; psykiskt trauma, 
sekundär traumatisering samt utbrändhet. Anledningen till att beskrivning görs av även 
psykiskt trauma och utbrändhet beror på dess likheter och samband med sekundär 
traumatisering. 
 
2.1 Psykiskt trauma 
Psykiskt trauma innebär att vara med om skrämmande, kränkande eller chockartade händelser 
som efteråt orsakar psykiska symtom, vilket bland annat kan handla om sömnsvårigheter, 
ångest och avskärmning från omgivningen. Psykiskt trauma kan delas upp i två typer, typ 1-
trauma eller typ 2-trauma. Typ 1-trauma uppstår till följd av en enstaka händelse, exempelvis 
misshandel eller våldtäkt. Typ 2-trauma uppstår istället till följd av längre, upprepade 
händelser, exempelvis systematisk misshandel eller långvariga sexuella övergrepp. 
Allvarlighetsgraden är lika stor hos de båda typerna, dock innebär typ 2-trauma ökad risk för 
svårare former av psykisk sjukdom. För vissa individer försvinner de psykiska symtomen på 
traumat efter ett tag, medan symtomen för andra inte försvinner utan professionell hjälp. 
Om de psykiska symtomen finns kvar längre än ett år finns en risk för att individen har 
utvecklat posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. PTSD innebär att individen återupplever sitt 
trauma, har en förhöjd spänningsnivå samt ett stresspåslag som är ständigt närvarande (Ahum, 
2018). Individen kan bli deprimerad, få svåra sömnsvårigheter, börja undvika människor, 
platser eller saker som påminner om traumat, känna minskat intresse för omvärlden och 
drabbas av koncentrationssvårigheter (Bride, 2007). Det är också vanligt att få fysiska besvär, 
exempelvis ont i huvudet, ont i magen, hjärtklappning och högt blodtryck (1177, vårdguiden, 
2018). Den drabbades kognitiva schema kan även förändras genom hur personen upplever sig 
själva, sin omvärld och sina relationer (Choi, 2017). 
 
2.2 Sekundär traumatisering 
En av de yrkesgrupper som möter individer som drabbats av psykiska trauman är 
socialarbetare. Vissa socialarbetare får dagligen ta del av andras traumatiska berättelser, vilket 
kan orsaka sekundär traumatisering. Definitionen av sekundär traumatisering kan delas upp i 
tre delar. För det första ska individen ha liknande symtom som vid PTSD (Baum, 2015). Detta 
då symtomen för sekundär traumatisering ofta är identiska med symtomen på PTSD (Bride, 
2007; Menashe, Possick & Buchbinder, 2014). För det andra ska individen ha tagit del av en 
annan persons traumatiska berättelse (Baum, 2015). Detta i och med att sekundär 
traumatisering orsakas av att sekundärt exponeras för en traumatisk händelse, vilket skiljer sig 
från psykiskt trauma som orsakas av att primärt exponeras för en traumatisk händelse (Bride, 
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2007; Menashe et al., 2014). För det tredje ska den traumatiska berättelsen komma från en 
närstående person, exempelvis familjemedlem, nära vän eller en klient (Baum, 2015). Ett 
närliggande begrepp till sekundär traumatisering är medkänsletrötthet som innebär den 
känslomässiga trötthet professionella kan uppleva på grund av att de behöver förmedla en 
medkänsla till deras klienter. Medkänsletrötthet kan förstås som en del av sekundär 
traumatisering (Diaconescu, 2015). 
  
Sekundär traumatisering kan bidra till att socialarbetare får påträngande tankar eller bilder av 
deras klienters traumatiska händelser. De kan även börja drömma liknande drömmar som 
deras klienter samt göra aktiva ansträngningar för att undvika tankar, känslor, aktiviteter och 
situationer som påminner om klientens traumatiska händelser. Andra symtom är 
sömnsvårigheter, koncentrationsbesvär, magproblem, huvudvärk och hjärtklappning (Baum, 
2015; Bell, 2003). Bell (2003) poängterar att socialarbetare som arbetar med klienter som 
genomgått trauma kan påverkas negativt i sina egna kognitiva scheman. Ens kognitiva 
scheman består av ens övertygelser, antaganden och förväntningar relaterat till hur vi 
upplever oss själva och vår omvärld. Rubbningar i kognitiva scheman kan medföra 
självkritiskhet, misstro till människor, oro över egen säkerhet samt rädsla om någon går 
bakom dem (Bell, 2003). Risken att som socialarbetare drabbas av sekundär traumatisering är 
sju gånger så stor jämfört med risken för att drabbas av utbrändhet (Conrad & Kellar-
Guenther, 2006). Trots detta är begreppet relativt okänt i Sverige (Baum, 2015). 
 
2.3 Utbrändhet 
Utbrändhet yttrar sig främst hos de individer som har en stor vilja att hjälpa andra, särskilt 
inom professionen socialt arbete. Utbrändhet kan urskiljas genom känslomässig trötthet, 
minskad medkänsla, cynism och depressiva symtom (Diaconescu, 2015). Organisatoriska 
faktorer av stress på arbetet kan leda till negativa psykiska och fysiska effekter hos individen. 
Ofta leder det till frånvaro från arbetet samt att den arbetsrelaterade stressen medför fysisk 
sjukdom. Immunförsvaret kan försvagas och ett negativt hälsobeteende kan växa fram i form 
av missbruk av tobak, alkohol eller andra substanser (Kim, Ji & Kao, 2011). Därutöver kan 
hälsan påverkas i form av sömnproblem, huvudvärk, förkylningar, influensa-liknande 
sjukdomar och magproblem. Dessa somatiska effekter till följd av arbetsrelaterad stress 
orsakar sjukfrånvaro från arbetet men kan också orsaka utbrändhet (Kim et al., 2011). 
Utbrändhet liknar sekundär traumatisering gällande symtombilden men skiljer sig i andra 
avseenden. Bland annat utvecklas utbrändhet kumulativt under ett längre tidsintervall, vilket 
skiljer sig från sekundär traumatisering som är ett direkt resultat av att ha tagit del av 
traumatiska berättelser (Reeves, Drew & Fergusin, 2015). Den känslomässiga trötthet som 
grundas i utbrändhet kan även lindras genom längre vila och exempelvis byte av arbetsplats. 
Den känslomässiga trötthet som tillkommer från sekundär traumatisering kan däremot inte 
lindras lika lätt som vid utbrändhet (Diaconescu, 2015). 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer sekundär traumatisering att förklaras utifrån tidigare studier samt hur 
socialarbetare med sekundär traumatisering använder copingstrategier. Skam och stigma 
kommer även att presenteras utifrån tidigare forskning för att urskilja samband mellan 
sekundär traumatisering och känslor av skam och stigma. 
 
3.1 Sekundär traumatisering 
Det var inte förrän under 1980-talet som effekterna av traumatisk stress upptäcktes hos 
professionella hjälpare. Stressen upptäcktes först hos krisarbetare och akutarbetare såsom 
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exempelvis polis, brandmän och sjuksköterskor efter att de hade exponerats för traumatiska 
händelser. Under denna tid kallades det för ‘stress-invaliditet’. Det var först under 1990-talet 
som socialarbetare och andra psykiatriska arbetstagare identifierades som dolda offer för 
trauma. Då började flertalet forskare rikta uppmärksamhet på syndromet och syndromet blev 
definierat som sekundär traumatisk stress (Kanno, 2016). Idag vet forskare att sekundär 
traumatisering är en vanlig och allvarlig riskfaktor för professionella som arbetar med 
traumatiserade människor. Sekundär traumatisering anses vara en naturlig följd av att 
engagera sig i en annan människas trauma (Bride, Robinson, Yegidis & Figley, 2004). Det 
finns olika faktorer som spelar in när en socialarbetare drabbas av sekundär traumatisering. 
Bland annat har klientens förväntningar på socialarbetaren betydelse. Om socialarbetaren 
upplever att klienten har höga förväntningar på att socialarbetaren ska hjälpa eller “fixa” 
klienten ökar det risken för socialarbetaren att drabbas av sekundär traumatisering (Lewis & 
Manusov, 2009). Ytterligare är det av betydelse om socialarbetaren har varit med om ett eget 
trauma. Om socialarbetaren inte har löst och bearbetat sitt egna trauma, kan det öka risken för 
sekundär traumatisering (Bell, 2003). 
  
Personer som har en lätthet att bli känslomässigt berörd av andras berättelser, har högre risk 
för att drabbas av sekundär traumatisering då de både har lättare att både förstå och uppleva 
andras känslor, vilket kan bidra till att de för över andras smärta på sig själva (Lewis & 
Manusov, 2009; Ga-Young, 2011). Ytterligare en faktor som förhöjer risken för att drabbas av 
sekundär traumatisering är om socialarbetaren är utbränd. Förhållandet mellan utbrändhet och 
sekundär traumatisering är enkelriktat där det endast är utbrändhet som ökar risken för 
sekundär traumatisering och inte tvärtom. Orsaken till att risken för sekundär traumatisering 
ökar vid utbrändhet beror på att konsekvenserna och följderna av att vara utbränd har negativ 
påverkan på ens förmåga att hantera klienters traumatiska berättelser. Vid utbrändhet förlorar 
personen ofta flera av dennes mentala förmågor att hantera komplexa och/eller påfrestande 
situationer, vilket därmed ökar risken för sekundär traumatisering (Shoji, Lesnierowska, 
Bock, Luszczynska, Benight & Cieslak, 2015). Forskning visar att socialarbetare som arbetar 
med barn har en särskild stor risk för att drabbas av sekundär traumatisering. Detta beror 
bland annat på att dessa socialarbetare ofta får se mer lidande och elände än vad andra ser 
under en livstid, samt att deras arbete är mycket intensivt (Baldschun, Töttö, Hämäläinen & 
Salo, 2016). Zosky (2010) beskriver att det är flera socialarbetare som arbetar med barn som 
väljer att sluta då de upplever att det av andra kollegor inte anses vara acceptabelt att bli 
personligt påverkad i möten med barn som genomgått trauma. Baldschun, Hämäläinen, Töttö, 
Rantonen och Salo (2017) jämförde i sin studie skillnader mellan socialarbetare som arbetar 
med barns skydd med socialarbetare som inte arbetar med barns skydd. Studien visade att 
socialarbetare som arbetar med barns skydd oftare drabbades av utbrändhet samt sekundär 
traumatisering, jämfört med socialarbetare som inte arbetar med barns skydd. Däremot visade 
studien att det inte fanns någon signifikant skillnad i socialarbetarnas allmänna hälsa mellan 
de två grupperna. Att socialarbetare som arbetar med barns skydd har en allmän bra hälsa 
tyder på att riskerna för utbrändhet och sekundär traumatisering kan kompenseras med andra 
faktorer. Det kan både vara individuella faktorer, exempelvis förmåga att acceptera 
förändringar på arbetsplatsen, samt organisatoriska faktorer, exempelvis möjlighet till 
specialutbildning (Baldschun, et al., 2017).   
 
3.2 Skam 
Skam och stigma är sammankopplat med ens uttryck av känslor i arbetet (Granek et al., 
2017). Psykologiska effekter som kan tillkomma efter att personligen ha påverkats i möten 
med klienter kan vara skamkänslor, känslomässig trötthet, reducerat självförtroende, 
utbrändhet, depression och undvikande beteende. Den professionelle som påverkats på ett 
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personligt plan genom att arbeta med individer som genomgått ett trauma kan förändras i sitt 
sätt att arbeta. Exempelvis kan den professionelle se klienten som ett objekt och distansera sig 
själva emotionellt från klienten. Forskning visar att professionella som handskas med 
sekundär traumatisering sällan delar med sig av sina erfarenheter och känslor med andra. I 
yrkesrollen kan den professionelle känna skam och stigma, som i sin tur leder till färre utsagor 
om just sekundär traumatisering (Graham, 2012). Arbetet kan även inge den professionelle 
känslor av hjälplöshet. Skam och skuld förekommer när den professionelle sätter klienten 
framför sig själv och inte kan hantera den ångest som finns kvar även när arbetsdagen är slut 
(Kick & McNitt, 2016). Det kan även finnas en stresspåverkan av att inte vilja få ett dåligt 
rykte och känna skam över sitt jobb och sina färdigheter vilket kan leda till att defensiva 
copingstrategier, likt distansering (Berlanda, Pedrazza, Trifiletti & Fraizzoli, 2017). 
 
3.3 Stigma 
Att som socialarbetare arbeta med att utreda barns livsförhållanden kan inge en känsla av 
meningsfullhet och tillfredsställelse hos socialarbetaren, men det kan även utgöra stress till 
följd av negativa utlåtanden i media och stigmatisering som eventuellt medföljer yrkesrollen 
(Berlanda et al., 2017). De socialarbetare som använder sig av ineffektiv coping och påverkas 
starkt av arbetet riskerar att bli stigmatiserade på arbetsplatsen av kollegor, där kollegor 
exempelvis kan se ner på socialarbetare som inte verkar kunna hantera arbetets psykiska 
påverkan. Det krävs därför ett förebyggande arbete från ledningen som består av hjälp till 
effektiva copingstrategier och träning kring just coping (Hunter & Schofield, 2006). En 
riskfaktor inom socialt arbete gällande sekundär traumatisering är att socialarbetare kan känna 
en rädsla för att av andra uppfattas som svag när denne söker hjälp eller vill prata om dennes 
känslor kring arbetet och klienter (Geoffrion et al., 2016). Att tala ut om att ha blivit 
personligt påverkad av sitt arbete är inte alltid självklart då det kan anses vara stigmatiserat. 
Om det är stigmatiserat att bli personligt påverkad, kan kollegialt stöd och stöd från 
handledare innebära mer stigma och skam för socialarbetaren om socialarbetaren väljer att 
öppna upp sig. Således kan socialarbetare undvika att öppna upp sig om hur de påverkats, på 
grund av en rädsla för att bli dömd av kollegor (Berlanda et al., 2017). Hunter och Schofield 
(2006) intervjuade flera socialarbetare om det förväntade stödet från arbetsplatsen samt om 
socialarbetarna skulle öppna upp sig om de kände stress i den mån att deras arbete 
påverkades. Hälften av de intervjuade socialarbetarna svarade att de var skeptiska till hur 
mycket stöd de skulle få av andra ifall de berättade att de påverkades negativt av stress. 
Många av de intervjuade socialarbetarna intygade att den stigma som återfinns på 
arbetsplatsen är sammankopplad med en svårighet att hantera stress samt med de traumatiska 
berättelser som de tar del av genom sitt arbete. Ibland finns det inte rum för socialarbetare att 
känna stress och be om att få minskad arbetsbelastning på grund av den stora ärendemängden 
som råder. Vidare ansåg vissa socialarbetare i studien att några anledningar till stress är mer 
acceptabla än andra, exempelvis symtom som uttrycker sig fysiskt snarare än psykiskt 
(Hunter & Schofield, 2006). 
 
3.4 Copingstrategier 
Effektiva copingstategier behövs för att socialarbetare inte ska drabbas av sekundär 
traumatisering. Exempel på copingstrategier är att söka emotionellt stöd, vara positiv och be 
om råd från kollegor. En copingstrategi som kan gynna samtliga socialarbetare på en 
arbetsplats är att utveckla en gemensam kompetens och en respektfull miljö på arbetsplatsen. 
Socialarbetare kan då yttra känslor som kollegor kan känna igen sig i. Chefer och ledning på 
arbetsplatsen har en viktig roll för medarbetarnas välbefinnande och de bör kunna föreslå 
copingstrategier (Choi, 2017; Baldschun et al., 2016). Arbetsmiljön på arbetsplatsen bör 
innefatta en kollektiv syn på beteenden och känslor som arbetet medför. Att ha en kollektiv 
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syn kan förebygga sekundär traumatisering genom att inte låta symtomen på sekundär 
traumatisering, exempelvis undvikande och förnekande, påverka arbetsgruppen och 
arbetsmiljön. Arbetsmiljön bör vara sådan att socialarbetare öppet kan tala om sekundär 
traumatisering med varandra och få ett emotionellt stöd av varandra (Choi, 2011). För att vilja 
prata med kollegor behöver arbetsmiljön bestå av förtroende och stöd beskriver McAuliffe 
och Sudbery (2005). Om arbetsmiljön inte är fullgod minskar arbetstagarnas vilja att ta stöd 
av kollegor befintligt. Anledningar till att socialarbetare inte tar stöd av kollegor kan grundas i 
en rädsla för att bli dömda av andra kollegor på grund av personlig samt yrkesmässig 
otillräcklighet. Andra anledningar till att inte ta stöd av kollegor kan vara brist på förtroende 
för kollegorna eller oro för att kollegor inte ska förstå ens problem (McAuliffe & Sudbery, 
2005). 
  
Det finns ytterligare copingstrategier som verksamheter kan använda sig av för att minska 
arbetstagarnas risk för att drabbas av sekundär traumatisering. Kanno (2016) poängterar att 
arbetstagarna bör ges möjlighet att prata om och analysera sina klienters traumatiska 
berättelser. Det skulle kunna bidra med en mer objektiv bild av traumat för att på så sätt både 
kunna ge ett mer effektivt stöd till klienterna samt för att kunna lära sig att skilja mellan sig 
själva och klienternas trauma. Om det inom verksamheten finns någon form av stödsystem, 
minskas risken för att som anställd drabbas av sekundär traumatisering. Stödsystemet behöver 
bestå av regelbundna möten med fokus på de anställdas traumabaserade arbetserfarenheter. 
Kanno (2016) presenterar i sin studie en korrelation mellan högre grader av stödsystem och 
lägre nivåer av traumatisk stress. Dock är det flertalet arbetstagare som menar att det finns 
flera brister i deras stödsystem och att de inte får det psykosociala stöd de behöver. En annan 
strategi för att upprätthålla arbetstagarnas psykiska hälsa är genom att använda ett 
rotationssystem för att ge arbetstagarna en rättvis och rimlig fördelning mellan klienter. 
Rotationssystemet säkerställer att exponeringen av trauma är rättvist fördelad över personalen 
för att inte endast ett fåtal arbetstagare ständigt exponeras för trauma. Vid hög exponering för 
trauma ökar riskerna för sekundär traumatisering. Ytterligare en strategi för att minska risken 
för sekundär traumatisering kan vara möjlighet till vidareutbildningar (Kanno, 2016). På 
organisatorisk nivå skulle tillräckliga resurser, exempelvis tid, utrymme och kunskaper 
reducera risken för sekundär traumatisering (Ga-Young, 2011). 
  
Ga-Young (2011) betonar vikten av att verksamheten erkänner att sekundär traumatisering är 
en naturlig följd av att arbeta med individer som genomgått trauma. Det är genom erkännande 
som stödjande arbetsmiljöer kan skapas. För att socialarbetare ska våga uttrycka erkännande 
av sekundär traumatisering bör verksamheten erbjuda möjligheter för socialarbetare att öppet 
diskutera sin sårbarhet samt arbetsrelaterad stress med sin handledare. Särskilt viktigt blir 
detta för yngre socialarbetare eller socialarbetare med eget trauma vars risk för sekundär 
traumatisering är förhöjd (Ga-Young, 2011). Handledning är en organisatorisk copingstrategi 
som skapar en trygghet för socialarbetaren. Handledaren ska hjälpa socialarbetaren att 
effektivt hantera ärenden genom att ge råd samt genom att ge socialarbetaren utrymme för att 
tala öppet om traumatiska och personliga ärenden. Ytterligare en organisatorisk copingstrategi 
är formell och informell ‘debriefing’ där socialarbetaren får ventilera de känslor och tankar 
som uppkommer efter möten med klienter. Formell ’debriefing’ sker via handledning där 
erfarenheter uttrycks utan någon analys av vad som sagts. Den informella ’debriefingen’ sker 
mellan kollegor där de talar om deras klienter och deras reaktioner till dem (Hunter & 
Schofield, 2006). Copingstrategier som är av problemlösande natur och där socialarbetare 
använder humor och ber om råd och stöd, medför mindre symtom av sekundär traumatisering 
(Geoffrion et al., 2016). 
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Diaconescu (2015) framför flera olika copingstrategier, som exempelvis fysiska strategier 
som innefattar fysisk träning och meditation. Hunter och Schofield (2006) nämner att de flesta 
socialarbetare anser att fysisk aktivitet underlättar det känslomässigt krävande arbetet. Att 
exempelvis gå till gymmet, promenera och dansa reducerar stressen, oavsett mängden träning. 
Ytterligare en copingstrategi är att skapa ritualer som sker innan och efter ett möte med en 
klient. Exempel på ritualer innan möten kan vara meditation eller att läsa. Efter ett möte kan 
det vara nödvändigt att ha tid för en paus innan nästa möte med annan klient. Användningen 
av terapi anses också som en copingstrategi, en ovärderlig sådan. Därutöver kan samtal med 
en kollega eller lyssna på musik vara en del av en ritual efter ett möte med en klient (Hunter 
& Schofield, 2006). Relationella strategier kan innebära att delta i stora som små aktiviteter 
med andra. Kognitiva strategier innebär medveten distraktion genom att sysselsätta sig med 
något, undvika jobbrelaterade och traumarelaterade aspekter efter arbetstid samt föra dagbok 
under arbetstid (Diaconescu, 2015). Andra strategier som kan användas kan vara att ta det 
lugnt genom att ta ett bad, meditera, få massage, läsa böcker och inte svara i telefon på helger. 
Vidare anses socialt välbefinnande och en positiv syn på livet även minska risken för 
sekundär traumatisering (Hunter & Schofield, 2006; Baldschun et al., 2016). 
 

4. Teoretiska utgångspunkter 

För att studera hur socialarbetare påverkas av att arbeta med barn som upplevt trauma samt 
hur förekommande sekundär traumatisering upplevs vara bland socialarbetare, krävs en 
förklaring till den stress som sekundär traumatisering ger uttryck för. Stress är en faktor i 
utvecklandet av sekundär traumatisering och copingstrategier motverkar syndromet. 
Socialarbetare har ett krävande arbete där stress är en del av vardagen vilket ställer krav på 
effektiva copingstrategier. Därmed används Lazarus och Folkmans (1984) copingteori, vilket 
är den teori som är grunden till dagens syn på coping. Copingteorin används även för att 
urskilja olika typer av copingstrategier. 
 
4.1 Stress utifrån copingteorin 
Stress ses som en biologisk process som fungerar likt ett försvar i form av coping där 
individen försöker hantera psykologisk stress. Stress definieras genom relationen mellan 
stimulus och respons, vilket sedan utpekar en särskild stressor. Enligt copingteorin finns det 
fyra stressorer som orsakar stress. Den första är en tidsbegränsad stressor där det uppstår en 
stress i nuet, exempelvis att hoppa fallskärm. Den andra stressoren gäller sekvenser, där flera 
situationer över tid är sammankopplat med en situation som kan anses starta sekvensen av 
kommande situationer, exempelvis att förlora sitt jobb. Den tredje stressoren är oregelbunden 
men kronisk, där stressen uppkommer oregelbundet men är återkommande. Den fjärde 
stressoren är en konstant kronisk stress som kan likna stress från arbetet som är ihållande 
under en lång tid (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus och Folkman (1984) skiljer på 
arbetsrelaterad stress och psykologisk stress. Den arbetsrelaterade stressen kan bero på 
organisatoriska faktorer på arbetsplatsen, exempelvis arbetsmängd. Psykologisk stress innebär 
istället den egna förmågan att hantera något samt även hantering av den miljö som finns runt 
individen och som individen upplever som krävande. Den psykologiska stressen påverkar 
därmed individens välmående. Under en stressad situation kan både positiva och negativa 
känslor uppdagas, där individens hälsa och välmående återspeglas. Känslorna hör till 
missnöjdhet och nöjdhet med livet eller arbete, lycka, olycka, hopp och rädsla. En positiv 
känsla efter en stressad situation kan uppstå om individen förminskar situationen genom att 
jämföra situationen med värre situationer och på så sätt tröstar sig själv. Hälsan spelar även in 
när det kommer till stress och copingstrategier då det är lättare att hantera stress när hälsan är 



	 8	
	

bra. Individer som mår dåligt kan därmed uppleva svårigheter med coping (Lazarus & 
Folkman, 1984). 
 
4.2 Coping utifrån copingteorin 
Utifrån copingteorin definieras coping som att ”konstant förändra kognitiva och 
beteendemässiga ansträngningar för att hantera specifika interna eller externa krav som 
upplevs som krävande eller över ens egna resurser” (Lazarus & Folkman, 1984, s.141). I 
processen av coping och i hanteringen av stress, uppskattar individen faran av situationen som 
ett medel för att överleva. Coping är den process som avgör vad som medför stress och vilka 
känslor som framkallas av situationen. Individer reagerar med olika responser på stress, bland 
dessa responser innefattas bland annat förnekelse, depression, ångest och skuldkänslor. 
Därutöver är förnekelse en typ av coping. Enligt copingteorin finns det olika steg i 
copingprocessen där känslorna kan påverkas av varaktigheten av den situation som medför 
stress. Exempelvis kan ett viktigt prov i skolan medföra en tid av förväntan som i sin tur ger 
tid för reflektion, sorg eller undvikande. Vidare kan ovissheten om när en stressad situation 
ska uppstå vara en del av stegen i copingprocessen. Coping är en skiftande process där det 
ibland krävs defensiva strategier och ibland problemlösande strategier eller känslobaserade 
strategier. Särskilt beror valet av copingstrategier på vilket stadium av den stressfyllda 
situationen individen befinner sig i. Är det under den inledande fasen av situationen skiljer 
strategierna sig åt från de som används under själva situationen samt efter situationen 
(Lazarus & Folkman, 1984). 
  
Lazarus och Folkman (1984) beskriver två ansatser till coping, känslobaserad coping och 
problemfokuserad coping. Känslobaserade copingstrategier ser till att reglera de känslor som 
uppkommer i en situation som upplevs som stressfylld. Problemfokuserade copingstrategier 
syftar snarare till att underlätta de problem som finns. En del av den känslobaserade formen 
av coping innebär en minskning av den känslomässiga stressen och copingstrategier kan vara 
undvikande, minimerande av problemet, distansering, selektiv uppmärksamhet och positiva 
jämförelser. En del av den känslobaserade formen av coping kan därmed verka som en 
bedragande illusion även fast individen själv syftar till att bibehålla både hopp och optimism. 
Genom att låtsas som att det som hänt inte har någon betydelse eller vägra att erkänna det 
negativa och endast se det positiva, förvrängs verkligheten. Den problemfokuserade formen 
av coping definierar problemen och försöker finna en lösning och väger för- och nackdelarna 
med dessa. Coping används för att hantera eller förändra problemet. Är det miljön som skapar 
stress används oftast problemfokuserade copingstrategier medan de känslobaserade 
copingstrategierna reglerar de känslomässiga responserna. Dessutom spelar individens 
resurser in när det kommer till hur individen hanterar stress. Dessa resurser, utöver de 
materiella, kan vara religion, existentiell tro, hälsa, socialt stöd och sociala färdigheter. Även 
de organisatoriska resurserna har betydelse för hur individen hanterar stress, där individens 
känsla av organisatorisk trygghet och stöd påverkar stresshanteringen positivt. Lazarus och 
Folkman (1984) beskriver att copingstrategier används i situationer som medför stress för att 
kontrollera situationen. Kontrollen kan ske genom att förändra känslorna kring situationen, 
miljön eller meningen med den. För att ens coping ska anses vara effektiv krävs det enligt 
copingteorin att individen inte endast reglerar sina egna känslor utan även hanterar grunden 
till problemen (Lazarus & Folkman, 1984). 
 

5. Metod 
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Detta avsnitt behandlar den vetenskapliga forskningsprocessen. Avsnittet omfattar 
vetenskapligt angreppssätt, datainsamlingsmetod, systematisk litteratursökning, urval, 
avgränsningar, studiens tillförlitlighet, analysmetod, etiska aspekter samt förförståelse. 
 
5.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Uppsatsen är en kvalitativ studie med syfte att undersöka hur socialarbetare upplever att de 
påverkas av att arbeta med barn som upplevt trauma. Bryman (2011) beskriver att kvalitativa 
studier lämpar sig bäst när människors beteenden, värderingar och åsikter ska undersökas och 
sociala företeelser vill förstås på djupet. Kvalitativa studier har en kunskapsteoretisk 
ståndpunkt, vilket betyder att tyngden ligger på att förstå den sociala verklighet utifrån hur 
människorna i en viss miljö tolkar verkligheten. Kvalitativa studier fokuserar på deltagarnas 
uppfattning, det är därför viktigt att få reda på vad deltagarna uppfattar som viktigt och 
betydelsefullt. Forskaren är även deltagande och eftersträvar en nära relation med deltagarna 
för att förstå deras värld (Bryman, 2011). Då denna studie undersöker socialarbetares 
upplevelser av sekundär traumatisering, vilka copingstrategier de använder samt eventuella 
stigmatisering, anses kvalitativ metod vara bäst lämpad för studien.   
  
Angreppssätt i studien är av abduktiv karaktär, vilket lämpar sig bra till kvalitativa studier. 
Abduktion kan ses som en blandning av deduktion och induktion samt brukar kallas för den 
tredje slutledningen (Fejes & Thornberg, 2016). Kortfattat kan induktion förstås som att 
forskaren utgår från empiri för att bilda en teori, medan deduktion kan förstås som att 
forskaren utgår från teori för att förstå empirin (Bryman, 2011). Abduktion däremot, handlar 
om att forskaren är öppen gentemot empiri samtidigt som forskaren inte avvisar teoretiska 
förföreställningar. Abduktion kan förstås som en växelverkan mellan empiri och teori, där det 
finns möjlighet att både testa samt vidareutveckla teorin (jmf. Fejes & Thornberg, 2016). 
 
5.2 Datainsamlingsmetod 
Den datainsamlingsmetod som används är halvstrukturerade intervjuer. Halvstrukturerade 
intervjuer är en deltagande datainsamlingsmetod som innebär användning av intervjuguide 
med vissa förbestämda frågor som ställs till alla deltagare (Nilsson, 2014). Genom att ställa 
samma frågor till alla får forskaren mer kontroll över samtalets riktning. Det blir även lättare 
att skapa hög validitet när strukturen över intervjun är bestämd i förväg. En nackdel med att 
använda sig av intervjuguide är dock att det kan begränsa forskarens förmåga att förstå vissa 
fenomen, då respondenten inte avgör samtalets riktning som i en ostrukturerad intervju. 
Däremot bidrar en intervjuguide till minskad risk att glömma viktiga frågor och att ställa 
oklara eller ledande frågor (Nilsson, 2014). Vid utformningen av intervjuguide valde vi att ta 
med vissa förbestämda frågor som ställdes till samtliga respondenter, samtidigt som utrymme 
lämnades i intervjuguiden för spontana frågor beroende på respondenternas svar. Trots 
utrymme för spontanitet var vi noga med att följa intervjuguidens utformning så att 
frågeföljden skulle bli densamma för alla respondenter, vilket beror på att frågeföljden kan ha 
betydelse för respondenters svar. Vi eftersträvade även en viss kontroll över samtalets 
riktning för att på så sätt försäkra oss om att alla respondenter fick de förbestämda frågorna 
ställda till sig. De förbestämda frågorna utformades med hjälp av operationalisering av 
begreppen ‘sekundär traumatisering’ samt ‘copingstrategier’. Exempelvis operationaliseras 
sekundär traumatisering till frågor om bland annat om hur respondenterna påverkas av 
klienter, ifall de upplevt sömnsvårigheter eller blivit mentalt utmattad. För copingstrategier 
operationaliseras begreppet till frågor gällande respondenternas förberedelser innan, under 
och efter ett besök exempelvis. 
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Användning av halvstrukturerade intervjuer erbjuder flexibilitet då svarsalternativen inte är 
fasta. Forskaren har möjlighet att vara spontan och anpassa sig efter deltagarna. Deltagarna 
får utrymme till att förklara sina tankar och forskaren kan få djupare förståelse av komplexa 
händelser och fenomen. Att använda sig av intervjuer minskar risken för att få felaktiga svar 
eller inga svar eftersom intervjupersonen inte endast har några få svarsalternativ att förhålla 
sig till. Viktigt under intervjun är att forskaren inte nämner något om dennes egna åsikter 
(Nilsson, 2014). För rådande studie anses halvstrukturerade intervjuer lämpligt för att få fram 
respondenternas subjektiva upplevelser samtidigt som en vidareutveckling av svaren kan 
efterfrågas. En viss struktur till intervjun kan också underlätta för att bibehålla fokus för 
intervjun samt för att vara tidseffektiv och inte sväva ut på irrelevanta ämnen. Ytterligare kan 
individuella intervjuer uppfattas som tryggare för att yttra sig om skamkänslor och 
problematiska delar av arbetet än vid exempelvis fokusgrupper med kollegor. Respondenterna 
kan även vara trygga i att deras yttranden om just problematiska delar i arbetet inte kan 
kopplas tillbaka till respondenten då de är anonyma. 
 
5.3 Systematisk litteratursökning 
Litteratursökningen gjordes i Örebro Universitets databas Social Primo den 14 september 
2018. Databasen valdes utifrån dess bredd. Primo har med alla de informationskällor som 
Örebros universitetsbibliotek erbjuder. Studiepopulationen hade redan i förhand bestämda 
avgränsningar, vilka är copingstrategier vid sekundär traumatisering hos socialarbetare. I 
begreppet sekundär traumatisering inkluderas även medkänsletrötthet, däremot exkluderas 
utbrändhet samt ställföreträdande traumatisering. Att använda inklusions- och 
exklusionskriterier gör det lättare att välja vilka studier som ska tas med, där studier som 
innehåller inklusionskriterierna tas med och studier som innehåller exklusionskriterier väljs 
bort (Booth, Sutton & Papaioannou, 2016). Anledningen till att vi valde att inkludera 
’medkänsletrötthet’ i begreppet sekundär traumatisering beror på att flera forskare syftar på 
samma syndrom med begreppen, vissa forskare använder även begreppen parallellt. Även 
‘utbrändhet’ har av vissa forskare likställt med sekundär traumatisering, det har dock inte 
inkluderats i denna studies litteratursökning då flertalet forskare gör en strikt åtskillnad mellan 
sekundär traumatisering och utbrändhet, som exempelvis Diaconescu (2015). Det görs även 
en åtskillnad mellan sekundär traumatisering och ställföreträdande trauma, därmed 
exkluderades ställföreträdande trauma för att inte bredda definitionen av sekundär 
traumatisering allt för mycket. Inga tidsbegränsningar gjordes för när studierna publicerades, 
inte heller några begränsningar på länder. Däremot accepteras endast peer reviewed artiklar 
som var skrivna på engelska. 
  
De sökord som användes i sökningarna var: 
[“coping strateg*”] AND [“secondary trauma*”] AND [“social workers”] AND [child*] – 
284 träffar 
["stigma*"] AND ["shame*"] AND ["secondary trauma*"] AND ["social workers"] AND 
[child*] – 55 träffar 
Sammanlagt 339 träffar. 
  
Vid sökning i databasen Primo framkommer olika ämnen i en ämneslista som antingen kan 
inkluderas eller exkluderas. De ämnen som inkluderades vid första sökningen var trauma, 
social workers, social work, compassion fatigue, coping, secondary traumatic stress och child 
welfare. Övriga ämnen exkluderades, exempelvis spirituality och religion. Detta resulterade i 
att antalet träffar minskades från 284 träffar till 192 träffar. Vid den andra sökningen med 
ovan nämnda sökord rörande stigma och skam blev det 55 träffar, inga specifika ämnen 
inkluderades från ämneslistan. För att reducera antalet artiklar användes processen enligt 
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Booth et al. (2016), som börjar med att forskaren undersöker titlarna på studierna och 
exkluderar de studier som inte är relevanta baserat på titel. Exempelvis talade några av 
sökningens titlar för att studierna handlade om sexhandel, krig eller utbrändhet, vilka 
exkluderades. Därefter undersöks studiernas abstract och exkludering sker av de studier som 
inte är relevanta baserat på sammanfattning (abstract). De studier som fortfarande verkar 
relevanta, efter att ha undersökt titel och abstract, läser författaren i sin helhet och exkluderar 
de studier som inte är av betydelse för den rådande studien. Här kan dubbletter urskiljas och 
exkluderas från urvalet. Här är det även bra om författaren anger skälen till varför studien inte 
var relevant. De studier som är kvar efter detta steg, är de studier som författaren använder sig 
av (Booth et al., 2016). De studier som kvarstår efter processen av Booth et al. (2016) är för 
denna studie 28 stycken som samtliga berör socialarbetare som arbetar med barn samt är 
relevanta för socialt arbete. Dessa 28 artiklar är från båda litteratursökningarna. 
 
5.4 Urval 
Denna studie syftar till att undersöka hur socialarbetare påverkas av att arbeta med barn som 
upplevt trauma samt vilka copingstrategier socialarbetare använder sig av för att hantera 
påverkan. Därav behövde vi få kontakt med personer som arbetar som socialarbetare och har 
direktkontakt med barn som genomgått trauma. I och med att det kan vara stora skillnader i 
risken för att drabbas av sekundär traumatisering beroende på socialarbetares målgrupp, valde 
vi att endast fokusera på en målgrupp då vi är intresserade av personliga skillnader och inte 
yrkesmässiga skillnader. Därför valde vi socialarbetare som arbetar med att utreda barns 
livsförhållanden för att få kunskap om upplevelser av att lyssna på barns traumatiska 
berättelser. Övriga målgrupper av socialarbetare blev därmed irrelevanta då urvalet hade blivit 
för stort. Urvalet består av fem socialarbetare i åldersspannet 24-52 år som utreder barn. Till 
följd av detta valde vi att använda målinriktat urval som urvalsteknik och snöbollsurval som 
angreppssätt. Målinriktat urval är en urvalsteknik där forskaren väljer ut sitt urval utifrån 
relevans för forskningsfrågan. Personer, platser och verksamheter väljs ut med hänsyn till 
syftet med studien (Bryman, 2011). Att använda snöbollsurval som angreppssätt betyder att 
forskaren ber de respondenter, som forskaren har kontaktat via det målinriktade urvalet, att 
identifiera fler respondenter, vilka i sin tur får identifiera nya respondenter och så vidare. En 
nackdel med snöbollsurval är att respondenterna möjligen endast pekar till andra respondenter 
som delar deras verklighetsuppfattning, vilket kan bidra till att forskaren inte får med personer 
som har andra åsikter. För att kringgå denna risk kan forskaren skapa variation bland de 
personer som ska intervjuas genom att exempelvis undvika att intervjua personer som är 
beroende av varandra (Nilsson, 2014). 
  
Vi började med att kontakta två socialarbetare som vi sen tidigare har varit i kontakt med 
utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen och som vi vet arbetar med att utreda barn. 
Socialarbetarna kontaktades via Facebook där de, utöver information om studien, ombads att 
kontakta ytterligare respondenter till studien. På detta sätt fick vi tag på fyra respondenter, 
vilka vi var bekanta med från den verksamhetsförlagda utbildningen. Men då det dröjde tills 
vi fick svar av de kontaktade socialarbetarna valde vi att genom endast ett målinriktat urval 
även kontakta socialtjänsten i en annan kommun. Detta för att inte riskera att bli utan 
respondenter. Via mejl bad vi socialtjänsten i den andra kommunen att få tag på socialarbetare 
som utreder barn och som kunde tänka sig att medverka i en intervju om sekundär 
traumatisering. På detta sätt lyckades vi få tag på en respondent. Totalt fick vi fem 
respondenter från två kommuner som alla bestod av socialarbetare som utreder barn. Med 
hänsyn till intervjupersonernas anonymitet, kommer kommunerna ej att avslöjas. Vidare 
kommer respondenterna benämnas som respondent 1-5 i studien för ytterligare anonymitet. 
Intervjuerna varierade i längd och tog mellan 25-54 minuter. Respondenterna gavs 
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möjligheten att välja plats för intervjutillfället varpå samtliga valde respektives socialkontor. 
Intervjuerna hölls i grupprum, besöksrum och personliga kontor, beroende på vad 
respondenterna själva valde. 
 
5.5 Avgränsningar 
Studien är inriktad på svenska yrkesverksamma socialarbetare som utreder barn. Med barn 
menas personer mellan 0-13 år. Varför endast socialarbetare som utreder barn valdes, beror på 
att personliga skillnader eftersträvas, vilket anses vara lättare när personerna arbetar med 
samma syfte och målgrupp. Att gruppen barn endast avser de som är mellan åldern 0-13 år 
beror på att äldre barn kategoriseras som ”unga” eller ungdomar” inom socialtjänsten, vilket 
inkluderar barn upp till 21 år. I och med de eventuella skillnaderna av trauma beroende på 
ålder samt eventuella organisatoriska skillnader mellan avdelningarna barn och 
unga/ungdomar, valdes det att endast fokuseras på barn. Vi har valt att inte avgränsa oss 
gällande kön, ålder eller verksamma år vilket vi grundar på att vi vill få en blandning av 
socialarbetare som utreder barn. Detta då inga upptäckta tidigare studier gällande sekundär 
traumatisering hos svenska socialarbetare som utreder barn har hittats, vilket gör att vi inte vet 
om exempelvis verksamma år har betydelse för risken för att drabbas av sekundär 
traumatisering. Därmed görs inte dessa avgränsningar, för att inte gå miste om betydelsefull 
information utan istället eftersträva en övergripande bild av sekundär traumatisering hos 
svenska socialarbetare som utreder barn. 
 
5.6 Studiens tillförlitlighet 
Något som är av avgörande betydelse för kvaliteten på studier är dess tillförlitlighet. Det finns 
konkreta krav att följa för att uppnå hög tillförlitlighet, vilka är validitets- och 
reliabilitetskravet (Bryman, 2011). Validitet rör hur bra forskaren lyckas mäta det denne avser 
att mäta och reliabilitet rör kvaliteten på mätningen. Validitet och reliabilitet påverkas bland 
annat av studiers stabilitet, standardisering samt generaliserbarhet. Då kvalitativa studier 
exempelvis inte bygger på upprepade och säkra mätningar av entydiga kategorier, är inte 
validitets- och reliabilitetskravet anpassat för kvalitativa studier. Trots detta är strävan efter 
hög tillförlitlighet fortfarande angeläget i kvalitativa studier, vilket betyder att forskare 
använder sig av alternativa strategier för att kunna uppnå hög tillförlitlighet. En strategi för att 
försöka uppnå hög tillförlitlighet är att eftersträva trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmeringsmöjlighet med studien. Trovärdighet handlar om att forskaren endast rapportera 
det som framkommer av urvalet under resultatet. För att uppnå trovärdighet kan forskaren 
exempelvis låta personerna som urvalet består av bekräfta att forskaren har uppfattat dem rätt 
(Bryman, 2011). För att uppnå trovärdighet i denna studie kommer samtliga respondenter i 
urvalet erbjudas att ta del av transkriberingarna av intervjuerna innan dessa används till 
resultatet. Detta för att respondenterna ska få möjlighet att kontrollera och bekräfta att deras 
uttalanden har uppfattats korrekt. Överförbarhet betyder att resultaten ska kunna överföras till 
en annan miljö, det kräver fylliga och täta beskrivningar i studien (Bryman, 2011). Därav 
kommer tid ägnas åt att få fram tydlighet i samtliga beskrivningar i denna studie. Pålitlighet 
innebär att ha ett granskande synsätt. Alla faser i forskningsprocessen ska ha tillgängliga och 
fullständiga redogörelser (Bryman, 2011). Det hoppas kunna uppnås genom att tydligt 
redogöra forskningsprocessen i metoden. Konfirmeringsmöjlighet innebär att forskaren agerar 
i god tro. Personliga värderingar och teoretisk inriktning får inte medvetet påverka utförandet 
av studien (Bryman, 2011). Det eftersträvas genom varsam uppmärksamhet på vår 
förförståelse, vilket beskrivs under punkt 5.9. 
  
Då denna studie är kvalitativ innebär det att resultatet inte kommer kunna erhålla en 
långtgående statistisk generaliserbarhet. Av studiens resultat kommer vi därför inte kunna 
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uttala oss om en större population. Detta då studien endast innefattar ett fåtal deltagare som 
inte framtagits genom sannolikhetsurval och därmed inte är representativa för ett större antal 
personer. Men med eftersträvan mot hög tillförlitlighet finns det däremot en förhoppning om 
att studien kommer kunna generaliseras analytiskt eller situerat i och med att det i Sverige 
finns lite forskning om sekundär traumatisering. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att 
analytisk generalisering handlar om att bedömningen från ett resultat används för att ge 
vägledning i vad som kommer att hända i en annan situation. Situerad generalisering handlar 
istället om att logiken från ett fall används för att förstå ett annat fall (Kvale & Brinkmann, 
2014). 
 
5.7 Analysmetod 
Den valda analysmetoden för studien är en tematisk analys. Det är en form av kvalitativ 
textanalys där det insamlade materialet består av text och där texten kategoriseras i olika 
teman. Analysmetoden går ut på att först koda det insamlade materialet utifrån mönster och 
likheter. Kodning innebär att skapa ordning i det material som har samlats in genom 
exempelvis intervjuer eller tidningsartiklar. Koder skapas genom att koppla samman delar av 
det insamlade materialet som på ett eller annat sätt beskriver samma sak med nyckelord. Efter 
att kodningen har gjorts, relateras de utvalda koderna till varandra för att hitta samband dem 
emellan. När samband har hittats mellan koderna går det att bilda teman utifrån sambanden. 
Teman kan därför förstås som övergripande begrepp för ett antal liknande koder. Tematisk 
analys lämpar sig väl när materialet består av intervjuer av flera respondenter samt bidrar till 
en lätthet att upptäcka samband mellan respondenternas svar (Lindgren, 2014). Då 
föreliggande studie har använt intervjuer, har dessa intervjuer spelats in och transkriberats för 
att sedan kodas. Därefter har vi försökt finna samband mellan koderna och fick på detta sätt 
fram fyra teman: “arbetsplats och kollegors inverkan”, “sekundär traumatisering”, 
“copingstrategier” och “otillräcklighet”. 
 
5.8 Etiska aspekter 
Vi har tagit hänsyn till etiska aspekter genom att följa de fyra etiska principer som gäller för 
svensk forskning. Informationskravet handlar om att deltagarna ska få reda på all information 
de behöver för att kunna avgöra deras deltagande i studien. Deltagarna behöver bland annat få 
veta syftet med studien, få vetskapen om att deras deltagande är frivilligt samt att de har rätt 
att avsluta deltagandet när som helst (Bryman, 2011). För att följa denna princip informerade 
vi om studiens syfte, hur den kvalitativa intervjun skulle gå till samt att deltagandet är 
frivilligt och att de har rätt att avbryta deltagandet. Informationen om studien informerades 
deltagarna om både när de kontaktades via mejl samt muntligt innan intervjun genomfördes, 
där de fick veta hur intervjun skulle gå till och vad de kan förvänta sig av intervjun. Våra 
kontaktuppgifter gavs ut med syftet att deltagarna skulle få möjlighet att kontakta oss såväl 
innan som efter intervjun för eventuella frågor eller funderingar. Samtyckeskravet innebär att 
deltagarna själva bestämmer över deras deltagande. De ska själva få välja vilka frågor de vill 
svara på samt inte behöva känna några svårigheter med att sluta medverka i studien, även 
efter att intervjun är genomförd. Deltagarna ska exempelvis inte hamna i beroendeställning 
till forskaren. Om någon deltagare är minderårig ska även föräldrar eller vårdnadshavare 
samtycka till barnets deltagande (Bryman, 2011). Då vi intervjuar myndiga socialarbetare, 
behöver vi inte tänka på att inhämta samtycke från någon annan än de aktuella deltagarna. 
Samtycket inhämtades vid första kontakt men även under intervjutillfället. 
Konfidentialitetskravet betyder att personuppgifterna om deltagarna inte ska kunna nås av 
obehöriga samt att deltagarnas identitet inte ska kunna kopplas till studien. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet hålls deltagarnas namn och kommun anonymt för att inte avslöja deras 
identitet eller vart studien är genomförd, vilket deltagarna informerades om. Deltagarna visste 



	 14	
	

i förväg att intervjun skulle komma att bli inspelad med ljud. Genom att inspelningen skedde 
via våra privata, kodlåsta telefoner, är inspelningen endast åtkomlig för oss. Den 
transkriberade texten förvarades på våra privata, kodlåsta datorer, vilket gjorde även den 
informationen oåtkomlig för andra. Nyttjandekravet handlar om att uppgifterna om deltagarna 
endast får användas till forskningsändamålet (Bryman, 2011). Nyttjandekravet uppfylls 
genom att upplysa deltagarna om att uppgifterna endast kommer att användas till 
forskningsändamål och därefter raderas uppgifterna. Intervjupersonerna gavs chansen att 
korrekturläsa transkriberingarna ifall de så ville, samtliga intervjupersoner avböjde detta. 
  
Det finns även etiska frågor som forskaren bör ställa sig under de sju stadierna i 
intervjuundersökningen för att minska risken för etiska problem (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Genom att vara uppmärksammad på de etiska frågorna, har vi medvetet kunnat minska risken 
för att etiska problem ska uppstå. Under det första stadiet, tematiseringen, bör forskaren ta 
hänsyn till i vilken mån undersökningen förbättrar den undersökta mänskliga situationen. Är 
studien till nytta eller finns det redan tillräckligt med kunskap om fenomenet (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Utifrån vår litteratursökning och olika sökningar via internet och medier 
kunde vi ganska snabbt konstatera att det finns relativt lite forskning om sekundär 
traumatisering samt att fenomenet är förvånansvärt lite uppmärksammat i Sverige. Av den 
anledningen diskuterade vi fram slutsatsen om att studien skulle kunna vara till nytta. 
Informerat samtycke från deltagarna i studien, att säkra konfidentialiteten samt överväga 
konsekvenserna med studien är viktigt att ha i åtanke under planeringen av studien (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Under planeringen valde vi att läsa på om fenomenet. Detta för att samla 
på oss så mycket kunskap om fenomenet som möjligt för att kunna ge deltagarna den 
information de behöver och vill ha. För oss var det viktigt att känna oss trygga i att vi har 
kunskap om fenomen för att på så sätt även kunna göra deltagarna trygga i att vi faktiskt vet 
vad pratar om samt kan svara på de frågor som deltagarna har. Vi valde även att diskutera 
konsekvenserna med studien med vår handledare för att under studiens gång kunna undvika 
konsekvenser i så stor utsträckning som möjligt. För att inte orsaka skada utformades 
intervjufrågorna så att klienter ej skulle kunna avslöjas. Detta för att tillförsäkra klienters 
identitet och integritet men även för att hålla oss till ämnet. Vid intervjusituationen bör de 
personliga konsekvenserna för intervjupersonen övervägas, exempelvis stress under intervjun 
(Kvale & Brinkmann, 2014). För att minska risken för personliga konsekvenser för deltagarna 
under intervjusituationen lät vi deltagarna själva bestämma vart vi skulle intervjua. Genom att 
ge deltagarna information om studien samt vad intervjun skulle handla om, en tid innan själva 
intervjun, försökte vi även göra deltagarna så förberedda som möjligt för intervjusituationen. 
Vi försökte att under intervjusituationerna vara uppmärksamma på hur deltagarna verkade må 
och om någon respondent verkade obekväm kring någon fråga för att då inte ställa ytterligare 
frågor gällande det ämnet. Att texten är lojal mot deltagarnas muntliga uttalanden är viktigt att 
tänka på vid utskrift av texten beskriver Kvale och Brinkmann (2014). Lojaliteten uppnås 
genom att, som tidigare nämnts, tematisera alla intervjuer var för sig och sedan jämföra 
utskrifterna med varandra. När det är dags för analys, bör bland annat frågan om hur djupt 
intervjuerna kan analyseras funderas över, det är viktigt att forskaren inte överanalyserar 
intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Att råka överanalysera intervjuerna undviks genom 
en ständig diskussion om vilka analyser som är rimliga att göra samt även ta hjälp av 
handledaren. Kunskapen som redovisas bör vara verifierad så lång som möjligt, vilket bland 
annat har att göra med hur pass kritiska frågor som kan ställas till deltagarna (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Vi försöker ständigt vara uppmärksamma på vart bristerna i studien finns 
samt ta hjälp av varandra och vår handledare för att kunna redovisa verifierad kunskap. Vid 
rapportering, bör forskaren tänka på konfidentialitet samt vilka de eventuella konsekvenserna 
är med att rapporten publiceras (Kvale & Brinkmann, 2014). För att undvika att någon 
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kommer till skada genom att publicera studien hålls deltagarna i studien anonyma, lika så 
kommunerna, för att inte riskera att någon av deltagarna ska kunna identifieras. 
 
5.9 Förförståelse 
Båda av oss hade under vår verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med fenomenet 
sekundär traumatisering under handledning respektive extern föreläsning. Därmed erhåller vi 
båda viss kunskap om fenomenet. Vi båda har även erfarenhet av att vara med om egna 
psykiska traumatiska händelser, vilket också bidrar till viss kunskap om fenomenet. Denna 
redogörelse för vår förförståelse görs för att ni som läsare ska vara medvetna om att 
förförståelsen kan komma att påverka studien men även att vi medvetet har försökt förhålla 
oss till förförståelsen när resultatet har tolkats och analyserats. 
 

6. Resultat/Analys 

Resultat-avsnittet presenterar vad som framkommit i intervjuerna med de fem utredande 
socialarbetare som arbetar med barn som genomgått trauma. Avsnittet delas upp i kategorier 
utifrån de mest förekommande teman som intervjupersonerna delar med sig av. De kategorier 
som grundas i tematiseringen är arbetsplatsen och kollegors inverkan, sekundär 
traumatisering, copingstrategier och otillräcklighet. 
 
6.1 Arbetsplats och kollegors inverkan 
Samtliga respondenter menar på att de inte känner några problem med att tala med kollegor 
om det som anses vara jobbigt på arbetet. Vid frågan om respondenterna anser sig kunna tala 
öppet med kollegor om att de har blivit påverkade av klienter, svarade de flesta att de absolut 
kunde tänka sig tala öppet då de upplever ett kollegialt stöd. Samtliga respondenterna uppger 
att deras arbetsplatser har ett öppet klimat. Att dela med sig av tankar, känslor och problem 
beskriver flera av respondenterna känns bättre än att hålla det inom sig. Respondent 3 berättar 
att oavsett om dennes kollegor har mycket att göra avsätter kollegorna tid för att samtala och 
stötta när respondenten söker stöd. Dock poängterar respondent 5 att kollegor inte bör lägga 
över sina tankar, känslor och problem allt för mycket på varandra. Både respondent 3 och 4 
berättar under senare tillfälle av respektives intervju att även om de anser att de kan prata 
öppet med kollegor så syftar de inte på alla kollegor. Respondenterna menar att de endast 
pratar öppet med de kollegor som de är mest bekväma med då det inte anses tillåtande hos 
alla kollegor. Respondent 5 säger att om det inte funnits tid till att få prata med kollegor på 
det sätt som de gör idag skulle respondenten inte arbeta kvar. Sammantaget anser 
respondenterna att det främsta stödet utgörs av att kollegorna lyssnar på dem när det behövs. 
När respondenterna talar om ifall arbetsplatsen har tillräckligt med stöd och hjälp uppger flera 
av dem att arbetsplatsen skulle gynnas av en extern handledare som fokuserar mer på hur 
socialarbetarna påverkas personligen. Genom en extern handledning av mer personlig natur 
tror respondent 3 att arbetsgruppen skulle kunna bli starkare samtidigt som kollegorna kan 
komma varandra närmre samt att stressen kan minska. I nuläget poängterar samtliga 
respondenter att det finns stöd på arbetsplatsen i form av handledning gällande enbart 
ärenden, samråd en gång i veckan, morgonmöten och samtal med gruppledare eller 
enhetschef. Gruppledarens ansvar att ge arbetsuppgifter efter medarbetarnas förmåga nämns 
som viktigt av flera respondenter. Respondent 1, 3 och 4 berättar att det underlättar att vara 
två i möten med klienter då det öppnar upp för eventuell diskussion direkt efter mötet, vilket 
verkar för att stressa ner. 
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Respondent 3 poängterade att ett stort ansvar ligger på en själv att söka stöd hos kollegor ifall 
det önskas. Vidare uppger respondenten att det kan vara lätt att känna sig som en börda när 
denne vill prata om sig själv samt dennes egna problem, och därför inte vill störa någon 
annan. Respondenten beskriver att det kan vara stigmatiserat att prata om psykisk ohälsa och 
sekundär traumatisering samt att det kan anses vara mer bekvämt att inte öppna upp sig. 
Respondenten berättar vidare att “man helst kanske inte öppnar locket för att då kan det lätt 
svälla över”. Respondenten nämner även en rädsla hen hade som nyexaminerad över att 
kollegor skulle tycka att respondenten var jobbig och undra hur hen skulle klara av arbetet om 
respondenten öppnade upp sig. Respondenten betonar att i och med detta ville respondenten 
arbeta mer och hårdare samt vara självständig, varpå respondenten inte ville söka stöd. Dock 
menar respondenten att det är i det skedet som det är vitalt att stöd och hjälp ges från kollegor 
för att som nyexaminerad kunna hitta egna strategier utifrån kollegors kunskap. Även 
respondent 2 beskriver vikten av att öppna upp sig och våga säga ifrån när socialarbetare 
känner att de påverkas allt för mycket av ärenden. Dock uppmärksammades en viss tvekan 
hos respondenten när frågan ställdes gällande möjligheten att prata öppet med kollegor. 
Respondent 2 berättade då att frågan var svår, vilket skiljde sig från övriga svar. 
Respondenten anser vidare att arbetsledningen har ett jättestort ansvar för att kunna 
uppmärksamma när någon påverkas allt för mycket av ärenden. 
  

(...) det är inte lätt eee för man tror eller man tror ju gärna att det här ska man kunna, 
det här ska jag kunna hantera men… eee det behöver man inte haha men det är inte lätt 
att säga ifrån alltså. 

  
Respondent 1 berättar att det är viktigt att kollegor delar med sig av tips och råd med varandra 
då det kan minska risken för psykisk ohälsa och sekundär traumatisering. Respondenten ger 
som exempel hur ett råd som denne själv fick av en kollega var ett avgörande uppvaknande 
för respondenten. 
  

...för när jag jobbade på vuxenenheten så var jag den som satt till klockan sju och jag 
sa men bara en ansökan till och bara en till och bara en till och de måste få sina pengar 
och de måste få sina pengar. Och och, bara tänkte liksom på dom [...] klienterna… och 
aa, sen så vet jag att det var en kollega som jobbat där länge som sa till mig att det är 
ingen som kommer tacka dig när du är sjukskriven sen om du fortsätter såhär [...] Du 
måste tänka på dig själv först för annars kommer du inte kunna hjälpa någon. 

  
Respondenternas uttalanden ger en förståelse för vikten av att våga öppna upp sig, våga säga 
ifrån samt våga ta hjälp av andra för att undvika psykisk ohälsa och sekundär traumatisering. 
Samtidigt ges en förståelse för en viss svårighet med dessa aspekter, att det exempelvis inte är 
en självklarhet att socialarbetare säger ifrån när det blir för mycket. 
 
6.1.2 Analys 
Respondenterna uppger att det finns ett öppet klimat på arbetsplatsen samt att det finns ett 
kollegialt stöd. Choi (2017) betonar att en respektfull miljö minskar risken för sekundär 
traumatisering. En arbetsmiljö är respektfull när socialarbetare öppet kan tala med varandra 
om hur de påverkas (Choi, 2011). Respondenterna berättar likt Choi (2011) beskrivning att 
tala öppet är vitalt för en god arbetsmiljö. Berlanda et al. (2017) beskriver att förnekande och 
undvikande är defensiva copingstrategier och att de ofta antas i en rädsla för att få ett dåligt 
rykte. Lazarus och Folkman (1984) lyfter att en känslobaserad form av defensiv coping kan 
vara undvikande och distansering. Att respondent 3 väljer att inte knacka på hos någon annan 
eller “öppna locket” och prata om sekundär traumatisering eller som respondent 2 berättar om 
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svårigheten med att säga ifrån, visar på att de möjligen använder sig av defensiva 
copingstrategier. Användandet av defensiva copingstrategier kan tänkas grundas i en rädsla 
för att få ett dåligt rykte eller känna yrkesmässig otillräcklighet. Därmed vill respondenterna 
eventuellt inte vara en börda eller störa någon då det resulterar i en känsla av skam. Att 
respondenterna, istället för att berätta och prata om problem, försöker reglera sina känslor 
som uppkommer på grund av problemet, kan bidra till att respondenternas verklighet 
förvrängs. Flera respondenter nämner även att de kan tala öppet med de kollegor de känner 
sig bekväma med men att vissa kollegor är mindre tillåtande. Eventuellt kan respondenternas 
känslor förklaras som ett resultat av den stigmatisering som finns kring sekundär 
traumatisering där Geoffrion et al. (2016) beskriver att det finns en rädsla hos socialarbetare 
att uppfattas som svag av andra kollegor om de söker stöd gällande att ha påverkats av barns 
trauma. Vidare kan socialarbetare tro att de ska bli dömda av andra kollegor gällande deras 
yrkesmässiga otillräcklighet om de öppnar upp sig för någon där det inte anses tillåtande 
(McAuliffe & Sudbery, 2005). Att respondent 1 arbetade övertid på sin tidigare arbetsplats 
kan tolkas som att respondenten var osäker på sin yrkesmässiga tillräcklighet kopplat till 
stigma. Hade respondenten vågat öppnat upp sig och berättat om dennes svårighet att 
prioritera sig själv framför klienter, hade respondenten kanske fått hjälp långt innan 
respondentens beteende uppmärksammades av en kollega. Därmed blir det viktigt för 
kollegor, gruppledare och chefer att fånga upp socialarbetares rädslor för att bli dömda av 
andra, för att hålla ett öppet arbetsklimat. Lazarus och Folkman (1984) beskriver att en 
individuell resurs för coping är att ha sociala färdigheter. Därmed kan det egna ansvaret 
gällande att gå och prata med kollegor, vilket respondent 3 nämner, ses som en social 
färdighet och en effektiv copingstrategi. 
  
Gruppledarens ansvar täcker även ärendefördelningen och att se till att socialarbetarnas 
exponering av barn som genomgått trauma regleras genom exempelvis ett rotationssystem 
(Kanno, 2016). Vid hög exponering av ärenden med barn som upplevt trauma kan en konstant 
kronisk stress utvecklas (Lazarus & Folkman, 1984). Något som några av respondenterna 
nämner kan minska risken för sekundär traumatisering är en extern handledning med fokus på 
hur socialarbetare påverkas av deras arbete. Hunter och Schofield (2006) betonar att stigma 
gällande att påverkas av barnens traumatiska berättelser kan orsaka att socialarbetare inte 
heller pratar med gruppledare och chef. Därmed skapas ett behov för en extern handledning 
med fokus på just hur socialarbetare påverkas, vilket även Kanno (2016) beskriver skulle 
fungera som ett stödsystem som minskar risken för sekundär traumatisering. Således kan det 
även bli lättare att lyfta de tankar och känslor som tillkommer vid påverkan av klienter. Om 
det blir lättare att tala om hur socialarbetare påverkas kan även risken för sjukskrivning som 
respondent 1 talar om tänkas minska. 
 
6.2 Sekundär traumatisering 
Samtliga respondenter definierar trauma olika och även svaren på frågan om hur ofta de 
träffar barn som genomgått trauma skiljer sig åt. Rörande hur ofta respondenterna träffar barn 
som genomgått trauma, berättar respondent 2 att det endast är en bråkdel av arbetsplatsens 
ärenden som består av barn som upplevt trauma. Respondent 3 däremot, som är från samma 
arbetsplats, uppger att det är arbetsplatsens huvudsakliga arbetsuppgift. Respondent 1 
definierar sekundär traumatisering som att den professionelle tar efter barnens reaktioner på 
trauma och att den professionelle då kan bli trött, få huvudvärk eller känna sig deprimerad. 
Respondent 4 uppger att sekundär traumatisering kan yttra sig omedvetet om socialarbetaren 
har egna erfarenheter och hur långt denne har bearbetat dessa. Vidare menar flera 
respondenter att det är svårt att generalisera trauma då de kanske inte själva riktigt vet vart 
gränsen för trauma går och definitionen för trauma anses därmed oviss. Detta eftersom det 
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inte finns någon säkerhet i vilka barn som utvecklar trauma. Respondent 1 och 4 nämner att 
mötet med barn som genomgått traumatiska händelser bidrar till en känsla av att 
respondenterna vill ta med barnen hem till sig. Respondent 1 säger att hen vill “...bli någon 
storasyster eller kontaktfamilj beroende på deras ålder”, men att det inte fungerar så. 
Respondent 3 berättar att vissa ärenden är svårare att släppa när hen åker hem, “... vissa 
ärenden kommer och ligga en väldigt nära inpå och det kommer vara svårt att kunna släppa 
det när man går genom dörren här som en av- och på-knapp, det har man inte”. 
  
De flesta respondenter var bekanta med begreppet sekundär traumatisering men en definition 
av begreppet efterfrågades av samtliga. Vid frågan om respondenterna upplevt sekundär 
traumatisering på arbetsplatsen svarade respondent 1 att hen sett kollegor ledsna på arbetet, 
jobbat kvar sent, kommit tidigt till arbetet och ibland kanske glömt bort sina privatliv. 
Respondenten diskuterar om det kan vara så att kollegorna kanske känner skuldkänslor ifall 
de lämnar arbetet utan att gjort klart det de ska göra. Respondent 5, menar att det märks i 
arbetsgruppen om det hänt något jobbigt och att det ibland kan gå i perioder att kollegor blir 
sjukskrivna. Respondent 4 tror att socialarbetare påverkas mer av ärenden än vad som faktiskt 
uttrycks och att sekundär traumatisering är vanligare än vad socialarbetare kanske tror. 
Respondent 5 tror att vara stabil i sig själv minskar risken för sekundär traumatisering. Dock 
nämner samtliga respondenter att de påverkas av arbetet. Det kan visa sig genom 
sömnsvårigheter, vilket samtliga respondenter berättar att de har upplevt kopplat till arbetet 
med barn som genomgått trauma. Respondent 3 uppger sig ha haft mardrömmar. Respondent 
1 beskriver att hen kommit nära tårar efter arbetstid, på grund av ett känsligt ärende där 
respondenten upplevde sig vara väldigt berörd. 
  
Respondent 1 och 5 uppger att de har varit med om ett eget trauma som de triggas av eller 
återupplevt i möte med klienter. Respondent 1 poängterar att hen är medveten om sitt trauma 
och hur hen påverkas av det. Respondent 5 förklarar att det har gått bättre än vad 
respondenten trott i samtal där hen återupplever sitt egna trauma samt att det snarare är en 
styrka än en svaghet. Detta då respondenten upplever en bättre kontakt med klienterna i 
sådana ärenden. Respondent 5 berättar dessutom att det är viktigt att inte spegla ens egna 
känslor och applicera det på klienten. Respondent 4 nämnde vikten av att ha bearbetat sitt 
trauma innan personen arbetar med barn för att inte påverka barnen utifrån egna erfarenheter. 
Respondent 3 nämner att “... barn ligger ju väldigt nära hjärtat, (...), skulle det inte göra det då 
tror jag att man är på fel arbetsplats”. Respondenten menar att även om ärenden inte bör 
komma för nära inpå socialarbetaren finns det dock ett behov av att bry sig mycket om barn 
just på respondentens arbetsplats. Respondent 4 menar att det kan vara lätt att bära med sig 
ärenden hem för att barn ligger nära hjärtat. Respondenten berättar att hen har egna barn och 
att privatlivet därför kan påverkas av arbetet. Det beror på att respondenten ofta genom sitt 
arbete får vetskap om områden som andra barn vistas i, vilket gör att respondenten tänker en 
extra gång innan hen åker dit med sina egna barn. Respondenten nämner att förutom att 
komma ihåg platser kan hen även minnas vissa ärenden. Flera respondenter uppger att de efter 
lång tid fortfarande kan komma ihåg deras första ärenden och vissa respondenter kan beskriva 
de ärenden som krupit dem under skinnet, trots att det kan ha varit ärenden för flera år sedan. 
Respondent 3 förklarar att barn kan komma att betyda olika mycket för en, vilket gör att 
socialarbetaren kommer komma ihåg vissa barn mer än andra. 
  
Samtliga respondenter uppger att de någon gång har känt sig mentalt utmattad efter en dag på 
arbetet. Respondent 5 uppger att det händer ofta. Flera respondenter menar att omedelbara 
omhändertaganden ofta kan skapa en känsla av mental utmattning. Respondent 5 tror att 
socialarbetare absolut kan påverkas av klienterna då de arbetar med människor i den mest 
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traumatiska perioden i deras liv. Respondenten menar att det blir naturligt att även 
socialarbetaren påverkas av barnens berättelser. Respondent 2 berättar att arbetet med barn 
som genomgått trauma sätter spår i en, men att det inte alltid är lätt att veta vilka spår de 
sätter. Vidare förklarar respondenten att denne kan känna sig trött efter ett jobbigt samtal. 
Respondent 3 nämner svårigheten med att hålla sig objektiv och professionell i ärenden med 
barn som genomgått trauma, samtidigt som hen ska vara personlig. 
  

[...] men då får man ju också kanske försöka liksom bana ut är det här mina känslor 
eller är det personen som jag faktiskt satt i samtal med alldeles nyss och som inte alls 
mår bra och som ser världen på ett helt annat vis än vad jag faktiskt gör [...] ehm 
ibland så, så förstår man kanske inte själv att man har tagit över en annan persons 
känslor [...] och sen så tagit med sig dom hem [...] jag kanske har suttit och pratat med 
en förälder som är ehm har jättestor psykisk ohälsa till exempel och har eh 
suicidtankar och sen så går jag hem och är jättenedstämd och förstår inte varför eh 
varför känner jag såhär eh jag känner mig helt slut haha [...] och till slut kan man ju 
oftast komma fram till själv att jag tror faktiskt att det här inte är mina egna känslor 
utan att jag har tagit över den personens frustration och nedstämdhet som jag pratade 
med precis innan jag gick hem. 

  
Respondent 3 betonar risken för att börja leva sig in allt för mycket i ett ärende, vilket kan 
bidra till en svårighet att skilja mellan dennes egna känslor och klientens känslor. 
Respondenten beskriver att det även kan vara svårt att hålla sig objektiv till klientens känslor, 
särskilt om ett tufft möte sker strax innan arbetsdagens slut. 
 
6.2.2 Analys 
Samtliga respondenter definierade trauma och sekundär traumatisering på mer eller mindre 
olika sätt och det var endast en respondent som visste exakt vad sekundär traumatisering 
innebär. Detta kan förstås utifrån att det bland socialarbetare finns en bristande kollektiv syn 
på arbetsplatsen gällande ärenden som innefattar trauma (Choi, 2011). En arbetsmiljö med en 
kollektiv syn på beteenden och känslor förebygger sekundär traumatisering. En kollektiv syn 
minskar även risken för undvikande och förnekelse bland socialarbetare, vilka utgör symtom 
på sekundär traumatisering (Choi, 2011). Undvikande kan även ske genom att undvika 
platser, en respondent med egna barn upplever en vaksamhet i privatlivet. Det kan tolkas som 
att socialarbetare som utreder barn känner en särskild oro över sina egna barn (Hunter & 
Schofield, 2006). Gällande stress, går det att utifrån respondenternas svar uppfatta att 
respondenterna utsätts för stora mängder stress. Utifrån copingteorins fyra stressorer som 
orsakar stress (Lazarus & Folkman, 1984), går det att urskilja att respondenterna möjligen 
utsätts för samtliga fyra stressorer. Exempelvis utsätts de av den första stressoren, den 
tidsbegränsade, flera gånger per dag i samband med bland annat nya ärenden eller under 
omedelbara omhändertaganden där flera respondenter menar att de upplever stress och 
mycket ansvar över barnets situation. Ett annat exempel är hur respondenterna utsätts för den 
tredje stressoren, som är oregelbunden men kronisk, då de påverkas olika beroende på ärende 
till ärende. Där de faktorer som gör att socialarbetaren påverkas kan vara återkommande men 
oregelbundna i den mån att socialarbetaren aldrig vet när ett ärende kommer att påverka dem. 
Det går även utifrån respondenternas svar urskilja både en arbetsrelaterad stress samt en 
psykologisk stress, vilket beskrivs i copingteorin (Lazarus & Folkman, 1984). En 
arbetsrelaterad stress kan urskiljas bland annat genom att det är vanligt att jobba kvar sent och 
komma tidigt till arbetet och en psykologisk stress kan urskiljas då flera av respondenterna 
nämner att de exempelvis har svårt att släppa ärenden för dagen och lider av sömnsvårigheter. 
Utifrån detta går det genom copingteorins förklaring till att stress är grunden till användning 
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av copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984), få en förståelse för respondenternas behov av 
att ta till flera olika copingstrategier i och med att de upplever flera olika typer av stress i 
deras arbete. 
  
Det finns flera saker i det respondenterna berättar som utifrån forskning tyder på förhöjda 
risker för att drabbas av sekundär traumatisering. Att exempelvis känna starkt för barn, ha 
svårt att släppa ärenden, känna sig påverkad av klienters berättelser samt ha svårt att skilja på 
egna och andras känslor, kan vara tecken på att socialarbetare har blivit alltför känslomässigt 
berörda. Att ha en lätthet för att bli känslomässigt berörd ökar risken för att ta över andras 
smärta på sig själv, vilket kan orsaka sekundär traumatisering (Lewis & Manusov, 2009). Två 
av respondenterna, 1 och 5, uppgav att de själva har varit med om trauman som de kan 
återuppleva i samtal med klienter samt att de upplever sig medvetna om samt ha kontroll över 
deras trauman. Trots den förhöjda risken för att drabbas av sekundär traumatisering som Choi 
(2017) uppger att personer med egna trauman har, har respondenterna inte drabbats av 
syndromet. Detta kan förstås utifrån Bells (2003) beskrivning om att socialarbetare som anser 
sig ha löst och hanterat sitt trauma tenderar att bli mindre stressade i arbetet. Den mentala 
utmattning, stress, aktiva ansträngningar för undvikande av tankar, känslor och situationer om 
klienter samt de sömnsvårigheter som respondenterna berättar att de upplevt stämmer överens 
med de symtom som förekommer vid sekundär traumatisering (Bride, 2007; Baum, 2015). 
Några av de ovan nämnda symtomen utgör även symtom för utbrändhet. Kim et al. (2011) 
nämner att bland annat arbetsrelaterad stress och sömnproblem kan orsaka utbrändhet och 
Diaconescu (2014) uppger att känslomässig trötthet är ett tydligt symtom för utbrändhet. 
Förutom konsekvenserna som finns med att vara utbränd, utgör utbrändhet även en ökad risk 
för sekundär traumatisering (Shoji et al., 2015). Sammanfattningsvis går det att utifrån 
respondenternas beskrivningar av deras påverkan av arbetet, tolka det som att samtliga 
respondenter har något eller några symtom på sekundär traumatisering. Även fast ingen av 
respondenterna uppger att de är eller har varit sekundärt traumatiserade, tyder deras svar på en 
risk för att bli sekundärt traumatiserad. Dock kan det möjligen vara så att socialarbetarna har 
en så pass bra allmän hälsa att det skyddar dem från utbrändhet och sekundär traumatisering 
(Baldschun et al., 2017). 
 
6.3 Copingstrategier 
Samtliga respondenter uppger att de någon gång har tagit med sig känslorna från ett möte hem 
och att de har olika copingstrategier för att hantera det. Copingstrategier som respondent 1 
och 4 använder sig av är att försöka koppla bort tankar om arbetet på vägen hem från arbetet 
och koppla på tankar om arbetet på vägen till arbetet. Båda säger sig ha en bit att åka mellan 
arbetet och hemmet. Respondent 1 nämner att träning kan ge mer energi, vilket i sin tur kan 
leda till att hen kan hantera svårare ärenden på ett bättre sätt. Respondent 5 använder sig av 
teater på fritiden, mindfulnessövningar samt “powernaps” som copingstrategier. En 
copingstrategi som respondent 3 använder sig av och ser som effektiv är att “duscha av sig 
dagen”. Respondent 2, upplever att trots att arbetet är krävande, får respondenten en känsla av 
tillfredsställelse när skillnad görs för barns livssituation. För att koppla bort arbetet berättar 
respondent 4 att hen skriver upp sina arbetsrelaterade tankar på ett papper innan hen går hem. 
Genom att skriva ner tankarna på ett papper flyttas de från huvudet till pappret som aldrig 
lämnar kontoret. Respondenten uppger att det även hjälper att försöka få en distans till arbetet 
innan hen kommer hem till sina barn. 
  

(...) jag försöker att innan jag kommer hem, om det har varit en jobbig dag, så innan 
jag kommer hem att, aaa men att ta en kort promenad eller sitta i bilen en stund och 
lyssna på musik, alltså så att det blir någon stund mellan jobbet och hemmet. 
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Att det borde finnas handledning för att kunna prata om hur socialarbetare personligen 
påverkas av arbetet, är något flera respondenter anser. Det nämns att det finns ett behov av en 
handledning på ett mer personligt plan då den nuvarande handledningen endast är inriktad på 
ärendehandledning. Respondent 3 förklarar att socialarbetare skulle gynnas av att få prata om 
hur de påverkas av att lyssna på traumatiska berättelser samt av att få lärdom om hur de 
påverkas av det de gör varje dag. Respondent 4 tror att det skulle bidra till att klimatet blir 
mer tillåtande när det kommer till att våga prata om hur de påverkas av ärenden. Respondent 
5 betonar samtidigt att socialarbetare inte kan skydda sig själva från det som sägs under 
möten med människor. 
  

(...) absolut jag tänker att det finns inget eee man är ju människa och man möter andra 
människor på ett…, det finns ju inget skal man kan plocka av och på [...] eee sen så 
kan man ju ha någon typ av professionell roll man spelar ändå men… det… jag tänker 
att det vore dumt att förneka att man påverkas av alla människor man möter. 

  
Respondent 2 beskriver att handledning på deras arbetsplats sker alltför sällan med endast två 
handledningstillfällen per termin. Några av respondenterna berättar att vidareutbildning skulle 
kunna ge goda copingstrategier gällande sekundär traumatisering. Respondent 2 berättar att en 
fördjupningsutbildning som leder till en legitimation skulle vara gynnsamt för socialarbetare 
som arbetar med barn som genomgått trauma. Respondent 5 anser att det hjälper att veta att 
fler fördjupningsutbildningar kommer ges från arbetsplatsen framöver. 
  
Inför, under och efter ett möte kan flera copingstrategier urskiljas. Flera respondenter menar 
att inför ett samtal har de med sig ett lugn och ett icke-värderande förhållningssätt. 
Respondent 1 beskriver att hen innan mötet har en ritual i form av andningsövning. 
Respondenten uppger att andningsövningen fungerar bra och att flera andra kollegor har 
börjat ta efter andningsövningen. Respondent 5 berättar att något som hjälper hen inför ett 
samtal är att vara medveten om hur spegling av känslor mellan socialarbetare och klient 
fungerar samt kunskap om barns beteenden. Respondent 1 berättar att hen försöker förhålla 
sig neutral till det som sägs i möten, inte vara dömande samt koppla bort sina egna liknande 
erfarenheter. Respondenten berättar vidare att det krävs att socialarbetare kan förhålla sig till 
att det är klienten som är i fokus och därmed undvika risken att bli särskilt påverkad under 
möten med klienter. Respondenten menar att det är viktigt att som socialarbetare kunna bli 
känslomässigt berörd men endast till en viss mängd, där socialarbetare bör undvika att ta över 
barnens känslor och gå in för djupt i barnens berättelser. En annan copingstrategi som 
respondenten nämner är att separera vad som är socialarbetarens känslor och vad som är 
barnets samt att “ibland går det inte men oftast så bara tänker jag att jag gör det jag kan och 
sen så kan jag inte förändra deras liv mer”. En annan respondent, respondent 3, berättar att 
hen försöker tänka positivt. Arbetslivet ska vara hållbart i längden, inte bara här och nu 
poängterar respondenten. Respondent 4 uppger vikten av att inse att det finns andra som kan 
hjälpa till, exempelvis efter arbetstid finns socialjouren. 
  
Några av respondenterna berättar om deras tips för att undvika sekundär traumatisering. 
Respondent 1 tipsar om att tillåta sig själv att tänka på arbetet endast ett visst antal minuter 
efter arbetet för att sedan försöka koppla från arbetet. Respondenten berättar dessutom att 
planering av arbetet är viktigt. Respondent 4 tipsar om att som nyexaminerad ha en mentor 
och en lång introduktion. Respondenten berättar att våga samtala med kollegor och 
gruppledare om det som upplevs som jobbigt är en copingstrategi i sig. Dock måste det 
avsättas tid för att prata med kollegor och respondent 3 talar om en oskriven regel på 
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arbetsplatsen att om socialarbetarna känner att de behöver prata av sig en kvart efter ett möte, 
så avsätter de tid till det genom att exempelvis ta en kvart mindre lunch eller sitta kvar en 
kvart extra efter arbetet. Respondent 5 tipsar om att inte fylla ut schemat för mycket utan 
lämna måndagsförmiddagar och fredagseftermiddagar fria för att få tid till att ta hand om de 
saker som kan uppkomma innan och efter helgen. Ytterligare ett tips från respondenten är att 
inte ringa en klient för sent på eftermiddagen om kollegorna gått hem då samlet efteråt kan 
kräva stöd från kollegor. Respondenten förklarar att de har sekretess och att de därför inte kan 
öppna sig för vänner och familj, därför är möjlighet till stöd av kollegor väsentligt. Flera av 
respondenterna nämner även sekretessen när de talar om sömnsvårigheter då de inte kan 
förklara för vänner och familj vad det grundas i. 
 
6.3.2 Analys 
Respondenterna uppger att möjligheten till vidareutbildning kan förse socialarbetare med fler 
copingstrategier, vilket även Baldschun et al. (2017) lägger stor vikt vid. Ytterligare nämns en 
handledning med fokus på det personliga planet gällande hur socialarbetare påverkas av att 
lyssna på traumatiska berättelser, som en önskan till arbetsplatsen. Dock framgår det av 
respondenterna att den handledning som ges endast hanterar ärendegenomgångar. Kanno 
(2016) uppger att stödsystemet med handledning ofta brister och att socialarbetare inte får 
tillräckligt psykosocialt stöd. Handledning värderas som en viktig copingstrategi, men 
handledningen kan tolkas behöva förbättras för att även ge psykosocialt stöd. Handledningen 
bör resultera i att ge socialarbetare hjälp till att effektivt hantera ärenden likväl som att öppet 
kunna samtala om hur de påverkas av att ta del av barns traumatiska berättelser (Hunter & 
Schofield, 2006). Den främsta copingstrategin som nämns i resultatet är att kunna prata med 
och få stöd av kollegor. Choi (2017) beskriver att söka emotionellt stöd och råd från kollegor 
är en preventiv copingstrategi som gynnar socialarbetare och arbetsmiljön. Är arbetsmiljön 
inte bra menar McAuliffe och Sudbery (2005) att viljan att söka stöd hos kollegor minskar. 
  
Olika copingstrategier framförs av respondenterna i resultatet vilka även återfinns som 
etablerade copingstrategier i forskningen. Copingstrategierna som respondenterna använt är 
både känslobaserade och problemfokuserade copingstrategier. Ett sätt att reglera känslor som 
uppkommer till följd av stress kan vara att tänka positivt. För att underlätta de problem som 
uppstår används en problemfokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984), det kan vara att 
lämna över arbetet till socialjouren eller skriva ner tankar på ett papper som stannar på 
arbetet. Exempel på copingstrategier som återfinns både i respondenternas svar och i den 
tidigare forskningen är bland annat fysisk träning (Hunter & Schofield, 2006). Flera 
respondenter beskriver copingstrategier som görs i syfte att ta hand om sin fysiska och 
psykiska hälsa, vilket har betydelse för deras förmåga att hantera stress. Att ta hand om ens 
hälsa är en copingstrategi som bidrar till en ökad stresstålighet (Lazarus & Folkman, 1984). 
Hunter och Schofield (2006) talar om formell och informell ‘debriefing’ vilket kan tolkas 
urskiljas i resultatet där respondenterna nämner handledning och samtala med kollegor. 
Handledning står för den formella ‘debriefingen’ och samtal med kollegor som den 
informella. Vidare benämns ritualer inför ett möte med en klient som en copingstrategi 
(Hunter & Schofield, 2006), det kan kopplas till respondent 1 använder sig av 
andningsövningar och respondent 5 av mindfulnessövningar. Därutöver nämner de flesta 
respondenter att ha tid mellan möten som copingstrategi, vilket även enligt Hunter och 
Schofield (2006) beskriver är en vanlig ritual efter mötet. I resultatet framgår det även att 
samtliga respondenter använder sig av olika strategier för se till att må bra, vilket kan kopplas 
till ett socialt välbefinnande och positiv syn på livet som Baldschun et al. (2016) beskriver 
motverkar sekundär traumatisering. Att socialt välbefinnande, positiv syn på livet och god 
hälsa i övrigt minskar risken för sekundär traumatisering bidrar troligtvis till att många 
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socialarbetare har ett visst skydd mot sekundär traumatisering i och med att ett välmående är 
eftersträvsamt för de flesta människor. Berlanda et al (2017) samt Salloum et al. (2015) 
beskriver hur just arbete med barn skapar en tillfredsställelse, vilket också är något som 
minskar risken för sekundär traumatisering. Att arbetet skulle skapa tillfredsställelse för 
respondenterna kan uttolkas från intervjuerna där bland annat respondent 1 nämner att arbetet 
inger en känsla av tillfredsställelse samt då respondent 2 berättar att arbetet skapar positiva 
känslor. Att samtliga respondenter använder sig av flera olika copingstrategier kan utifrån 
copingteorin tolkas som att respondenterna möjligen har en bra hälsa. Detta eftersom att 
individer som mår dåligt kan uppleva svårigheter med coping (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
6.4 Otillräcklighet 
Flera av respondenterna beskrev en känsla av otillräcklighet i viljan att hjälpa då det finns en 
gräns för hur mycket hjälp en socialarbetare kan bidra med, oavsett hur mycket 
socialarbetaren vill hjälpa. Flera respondenter säger även att de måste förhålla sig realistiskt 
till att de inte kan göra allt. Respondent 1 sa att “jag kan ju inte liksom rädda världen, men jag 
kanske kan rädda någonting”. Respondenten menar att socialarbetare måste komma till insikt 
att de inte kan rädda alla barn för i så fall kommer de gå under själva och inte kunna hjälpa 
någon annan heller. Respondent 5 säger att det finns en känsla av otillräcklighet i den mån att 
hen inte kan garantera barnet att det kommer bli bättre. Dock försöker respondenten tänka att 
det skulle vara värre för barnet om de inte får någon hjälp alls från socialtjänsten. Respondent 
3 talar om otillräcklighet i form av tid. Det kan vara svårt att komma till insikten att det bara 
finns åtta timmar på arbetsdagen och att “man vill väl men tiden kommer aldrig räcka till för 
att göra allt”. Emellertid är det inte bara tiden som skapar otillräcklighet utan även att hjälpen 
kanske inte räcker eller blir så bra som socialarbetaren hade hoppats, vilket kan göra att 
socialarbetaren blir dränerad på energi menar respondenten. Respondent 1 upplever att 
energin kan bli dränerad, särskilt som nyexaminerad då det är lätt att göra misstaget att arbeta 
övertid eller glömma sitt privatliv. Respondenten poängterar även att inte skuldbelägga sig 
själv om hen inte sitter kvar till sju varje kväll då det skulle leda till att hen inte skulle kunna 
återhämta sig och då bli “en rutten socialarbetare”. Respondent 3 berättar om svårigheten med 
att lämna arbetet på arbetet. 
  

Man ska ju lämna det på jobbet [...] helt enkelt, och det är lättare sagt än gjort [...] för 
att vi är människor och vi bryr oss väldigt mycket om andra och det är ju därför vi gör 
det jobbet vi gör [...] men vad händer med mig ehm, vad händer inom mig? [...] ehm 
vem är det som ska hjälpa mig? 

  
Respondent 3 poängterar att det är en viktigt att veta att det är naturligt att påverkas av arbetet 
samt att ingen kollega kommer tycka något nedvärderande på grund av det. Respondenten 
säger att det “...är bättre att ha den utgångspunkten än att tro att man kommer och kunna vara 
Superkvinnan”. Respondenten betonar att det istället är bättre att erkänna för sig själv att det 
är okej att påverkas av arbetet. 
 
6.4.2 Analys 
Samtliga respondenter berättar om en känsla av otillräcklighet på arbetet. Otillräckligheten 
kan bero på höga förväntningar hos socialarbetarna själva, kollegor, ledningen samt hos 
klienterna. Genom att socialarbetarna försöker förhålla sig till att barn skulle ha det sämre 
ifall hjälp inte gavs alls från socialtjänsten, kan de kontrollera situationen och på så sätt 
minimera känslan av otillräcklighet. Kontrollen kan utifrån Lazarus och Folkmans (1984) 
copingteori förstås som ett sätt att förändra sina egna känslor kring situationen. Genom 
kontroll blir det lättare för socialarbetare att hantera och minimera känslan av otillräcklighet. 
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Då några av respondenterna talar om att “rädda världen” och vara en “Superkvinna” kan det 
tolkas som ett ouppnåeligt förhållningssätt där hänsyn inte tas till socialarbetarnas egna 
förmågor och resurser. Om socialarbetare har ett sådant ouppnåeligt förhållningssätt är det 
inte konstigt att de känner känslor av otillräcklighet på arbetet. Utifrån Lazarus och Folkmans 
(1984) copingteorin kan respondenternas ouppnåeliga förhållningssätt förstås som en 
känslobaserad form av coping där de genom selektiv uppmärksamhet endast ser till klienters 
behov. Resultatet visar även att vissa respondenter anser att det är naturligt att påverkas av 
barnens berättelser, det kan enligt Diaconescu (2015) vara för att socialarbetare har en stor 
vilja att hjälpa barnen. Dock skapas även en risk för utbrändhet och sekundär traumatisering. 
Ga-Young (2011) menar precis som respondenterna att sekundär traumatisering är en naturlig 
konsekvens av att arbeta med barn som genomgått trauma, vilket behöver erkännas på 
arbetsplatser för att socialarbetare och ledning ska inse att det inte är stigmatiserande att bli 
påverkad. Respondenterna uppger även att de ofta tar med sig arbetet hem då det kan vara 
svårt att lämna arbetet på arbetet, vilket enligt Kick och McNitt (2016) kan bero på ångest för 
att lämna arbetet samt en svårighet att prioritera sig själv framför klienter. Socialarbetare kan 
då känna skam och skuld över känslan av otillräcklighet i ärenden men även i att inte kunna 
hantera hur de påverkas.  
 

7. Diskussion 

Denna studie har syftat till att undersöka huruvida socialarbetare påverkas av att arbeta med 
barn som genomgått trauma. Ytterligare har studien haft för avsikt att undersöka hur 
socialarbetare påverkas av att arbeta med barn som upplevt trauma, vilka copingstrategier 
som används för att hantera sekundär traumatisering samt om socialarbetare upplever att det 
råder stigmatisering på arbetsplatsen. Resultatet visar att respondenterna anser sig påverkas av 
barn som genomgått trauma vilket även forskningen betonar är en naturlig del av arbetet. 
Därutöver uppges det i resultatet att sekundär traumatisering är vanligare än vad som kanske 
uppfattas på en arbetsplats. Sekundär traumatisering kan förekomma bland socialarbetare och 
bidra till att de arbeta övertid, glömmer sina privatliv och är ledsen på arbetet. Det uppges 
även i resultatet att det finns olika definitioner av trauma samt delade meningar om hur pass 
stor risken är för att bli sekundärt traumatiserad. Däremot framkommer flertalet olika 
copingstrategier där stödet av kollegor har stor betydelse. Gällande stigma, var det endast en 
respondent som uppgav att det finns stigma kring psykisk ohälsa och sekundär traumatisering. 
Trots vissa svårigheter för respondenterna att förstå innebörden av sekundär traumatisering, 
anses frågeställningarna vara besvarade och syftet med studien anses vara uppnått. 
  
Våra resultat kompletterar den tidigare forskning som är gjord i andra länder då resultatet från 
denna studie omfattar svenska socialarbetare i svenska kommuner. Likheter från tidigare 
forskning som är gjorda i andra länder kan även urskiljas i denna studie. Vidare öppnar vi upp 
för ett begrepp som inte diskuteras i lika stor mån i tidigare forskning, nämligen 
otillräcklighet, vilket kan kopplas samman med risken för sekundär traumatisering. Vi bidrar 
även till en större förståelse för sekundär traumatisering. För att förståelsen för sekundär 
traumatisering ska öka på arbetsplatser krävs en kollektiv syn gällande definitionen av trauma 
och sekundär traumatisering, vilket det i resultatet framgår att det inte finns på 
respondenternas arbetsplatser. 
 
7.1 Skillnader i definition av trauma 
En intressant iakttagelse var att två respondenter på samma arbetsplats uppgav två olika bilder 
av hur ofta de träffar barn som genomgått trauma. Ena respondenten uppgav att det är deras 
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huvudsakliga arbetsuppgift och den andra att det endast är en bråkdel av arbetsuppgifterna. 
Den respondent som uppgav att det endast var en bråkdel av arbetsuppgifterna, har arbetat 
flertalet år inom verksamheten. En intressant diskussion kan då föras kring huruvida denna 
respondent har förflyttat sina gränser för vad trauma innefattar. Har respondenten under åren 
hanterat värre och värre anmälningar? Har något som kanske ansågs vara traumatiskt under 
början av arbetslivet skiftat till att bli mer vardagligt då det förekommer ofta? Det faktum att 
respondenten har en annan uppfattning av hur ofta socialarbetare träffar barn som genomgått 
trauma kan bero på att respondenten har utvecklat en emotionell distansering till vad som är 
traumatiskt för ett barn. Emotionell distansering kan både diskuteras vara något negativt samt 
något positivt. Emotionell distansering skulle kunna ses som något negativt i och med att det 
eventuellt kan bidra till att socialarbetare inte längre uppfattar något som traumatiskt när det 
egentligen borde uppfattas som traumatiskt. Men emotionell distansering skulle också kunna 
ses som något positivt då det eventuellt behövs för att socialarbetare ständigt ska orka ta del 
av traumatiska händelser. Möjligen är det nödvändigt att socialarbetare blir lite avtrubbade för 
att de ska kunna hantera svåra ärenden utan att bli mentalt utmattad. Med grund i de två 
respondenternas olika svar, urskiljs även ett behov för en särskild handlingsplan och 
definition av trauma för att få en kollektiv och rättvis syn på barn som genomgått trauma. 
Detta för att barn som upplevt trauma ska behandlas lika, oberoende av vilken socialarbetare 
som tillskrivs ärendet. Att det inte heller finns en kollektiv syn på sekundär traumatisering 
bland respondenterna kan tänkas bidra till en svårighet att upptäcka tecken på sekundär 
traumatisering hos sig själv samt bland kollegor, vilket kan bidra till att socialarbetare får 
symtom på sekundär traumatisering, exempelvis undvikande, utan att det upptäcks och som 
kan komma att påverka hela arbetsgruppen negativt. För att det ska kunna finnas en kollektiv 
syn på socialarbetares arbetsplatser behöver dock någon ta ansvar. Eftersom att socialarbetare 
riskerar att bli sekundärt traumatiserade genom deras arbete borde det mest logiska vara att 
ledning och organisationer tog ett ansvar. Även om individuella faktorer kan spela in, är 
sekundär traumatisering fortfarande ett arbetsrelaterat problem för socialarbetare. Att samtliga 
respondenter berättar om fler individuella resurser för att minska risken för sekundär 
traumatisering än organisatoriska resurser, tyder på att skyddet mot sekundär traumatisering 
troligtvis ses som ett individuellt ansvar istället för ett organisatoriskt. Möjligen beror det 
bristande organisatoriska ansvaret på att kunskapen om sekundär traumatisering inte finns, 
vilket inte endast bidrar till att socialarbetare inte får de verktyg och det stöd de behöver från 
arbetet. Det bidrar även till en svårighet för socialarbetare att förstå när de är sekundärt 
traumatiserade, vilket i sin tur gör det svårt för dem att veta hur de ska gå tillväga för att må 
bättre. Därför är det mer än angeläget att kunskapen om sekundär traumatisering sprids inom 
det sociala arbetet, så att organisatorer kan börja förstå allvaret och sätta in mer stöd till deras 
arbetstagare. 
 
7.2 Kollektivt stöd och stigma 
De copingstrategier som värderas högst bland samtliga respondenter är kollegialt stöd och 
samtal med kollegor. Det framkommer dock att det ligger ett stort ansvar på att själv söka sig 
till kollegor för att prata, vilket kan tänkas ställa ett krav på sociala färdigheter. Lazarus och 
Folkman (1984) beskriver att det är en individuell resurs att ha goda sociala färdigheter 
gällande arbetet. Att socialarbetare ska vara stabila i sin egen person och våga söka hjälp är 
därmed egenskaper som en socialarbetare bör ha, nämner flera respondenter. Diskussion kan 
därmed föras huruvida socialarbetare har blivit utrustade med de kunskaper och 
copingstrategier de behöver för att hantera arbetet. Om en socialarbetare inte har de sociala 
färdigheter som krävs för att både hålla goda möten med klienter och för att samtala med 
kollegor, skulle risken för sekundär traumatisering kunna öka. Dock nämner flera 
respondenter vikten av en lång och tillräcklig introduktion till arbetet. Med en bra 
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introduktion tillsammans med ett kollegialt stöd kan det tänkas att många socialarbetare 
erhålla de kunskaper som krävs under arbetets gång. Emellertid kan copingstrategier ges från 
arbetsplatsen, där krav ställs på en kollektiv sammanhållning på arbetsplatsen. Det var även 
något flera respondenter initialt i intervjuerna gav uppfattningen om fanns på arbetsplatsen. 
Men när mer specifika frågor om det kollektiva stödet ställdes framkom det av flera 
respondenter att den kollektiva sammanhållningen inte alls var så bra som den till en början 
framstod som. Orsaken till varför flera av respondenterna ändrade uppfattning om det 
kollektiva stödet är ovisst. Men då det finns mycket forskning som pekar på vikten av ett 
kollektivt stöd, kan respondenterna möjligen tänkas ha påverkats av hur det borde vara på 
arbetsplatsen och i början rättat sina svar efter det. Respondenternas svar kan även tänkas 
bero på att de inte ville måla fram en negativ bild av deras arbetsplats. Således går det att 
diskutera hur mycket eller lite som respondenterna egentligen påverkas av skam och stigma. 
McAuliffe och Sudbery (2005) beskriver att socialarbetare upplever stigma när deras känslor 
inte tas emot på ett adekvat sätt av kollegor. Genom noggrann granskning av det insamlade 
materialet går det att upptäcka aspekter som tyder på att respondenterna möjligen upplever en 
viss mängd stigma, trots att de på de övergripande frågorna uppgav att de inte upplever det. 
Bland annat kan respondenternas svar gällande att de endast kan prata med vissa kollegor tyda 
på en rädsla för att deras känslor inte ska tas emot på ett adekvat sätt av alla kollegor, vilket 
kan grundas i skam och eventuellt stigma. Att samtliga respondenter även berättade att det 
främsta stödet kommer från kollegor samtidigt som de uppvisar symtom på sekundär 
traumatisering, tyder på att det kollektiva stödet inte är tillräckligt, vilket också kan beror på 
skam och stigma där socialarbetare inte vågar öppna upp sig om allt det som tynger dem. Det 
är även intressant att endast en respondent uppger att psykisk ohälsa och sekundär 
traumatisering kan vara stigmatiserande medan övriga respondenter inte gör samma koppling. 
Kanske har inte övriga respondenter kunskap om sambandet mellan syndromet och stigma 
eller kanske förnekas det stigma som finns. Kanske anses psykisk ohälsa och sekundär 
traumatisering inte vara stigmatiserande eller kanske är stigmatiseringen så djupt rotad på 
arbetsplatsen att den inte urskiljs. 
 
7.3 Känslan av otillräcklighet 
Ett intressant fynd är att samtliga respondenter talade om en känsla av otillräcklighet i sin 
yrkesroll som socialarbetare. Otillräckligheten grundades i att de vill hjälpa barnen och 
garantera dem att inget mer dåligt ska hända. Några av respondenterna uppger även att de 
någon gång velat ta med sig ett barn hem till sig, för att “rädda” barnet, vilket visar på att 
respondenterna påverkas av deras klienter. Då det är en naturlig konsekvens att bli påverkad 
av andras traumatiska berättelser, kan det diskuteras om sekundär traumatisering är en 
naturlig konsekvens för socialarbetare. Kanske är det en risk som socialarbetare får ta? 
Respondenterna berättar ytterligare att det märks av i arbetsgruppen och på arbetsplatsen om 
någon mår dåligt eller har påverkats i någon mån. Respondent 1 funderar kring om de 
kollegor som ofta arbetar kvar sent känner skuldkänslor över att gå hem om arbetet inte är 
klart. Respondenten berättade även att en kollega sagt att “ingen kommer tacka dig när du är 
sjukskriven”, vilket kanske tyder mer på utbrändhet än sekundär traumatisering. Dock är 
utbrändhet ett varningstecken för att utveckla sekundär traumatisering (Shoji, Lesnierowska, 
Bock, Luszczynska, Benight & Cieslak, 2015). Därmed blir det viktigt att fånga upp de 
socialarbetare som ofta arbetar övertid och undersöka varför de känner att de behöver arbeta 
övertid. Beror det kanske på att de känner skuld eller skam om de inte jobbar tillräckligt 
mycket? Även fast övertidsarbete inte i sig ökar risken för sekundär traumatisering kan det 
skapas en psykologisk stress som enligt Lazarus och Folkman (1984) påverkar 
socialarbetarens välmående. Vid ett försämrat välmående ökar även risken för sekundär 
traumatisering (Lazarus & Folkman, 1984). Således ökas behovet för att arbetsgivare har koll 
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på socialarbetarnas förmågor, styrkor och svagheter och kan bistå med särskilt stöd om någon 
socialarbetare visar symtom på sekundär traumatisering. I resultatet framgår det att 
respondent 4 inte anser att det är hållbart att arbeta övertid samt att det är viktigt att tänka på 
att socialjouren finns tillgänglig på kvällar och nätter, när respondenten själv inte är 
tillgänglig. Av resultatet framgår det av samtliga respondenter att det inte är lätt att lämna 
arbetet för dagen. Det går därför att diskutera hur mycket kunskap socialarbetare egentligen 
har om övriga verksamheters ansvar över klienter. Möjligen har flera socialarbetare inte 
kunskap om andra verksamheters ansvar, vilket gör att de tar på sig mer ansvar än vad de 
behöver och därav får svårt att lämna arbetet. 
 
7.4 Handledning som copingstrategi och symtom på sekundär traumatisering 
Som tidigare nämnts är kollegialt stöd den främsta copingstrategin, men om respondenterna 
fick välja hade en extern personlig handledning varit den främsta strategin. Respondenterna 
talar inte om ifall denna handledning skulle vara individuell eller i grupp, utan lägger fokus på 
att handledningen ska beröra hur socialarbetarna hanterar arbetet psykiskt, inte på ärenden. 
Kunskap om hur socialarbetarna i sin yrkesroll och i sin privata person påverkas av arbetet 
anser de flesta respondenter skulle gynna både dem själva, arbetsgruppen och verksamheten. 
Dock finns inte den typen av handledning i nuläget för respondenterna och de behöver söka 
eget stöd i sig själva och kollegor för att finna effektiva copingstrategier. Ytterligare kan det 
tolkas som att en extern personlig handledning kan minska stigmat på arbetsplatsen genom att 
socialarbetarna öppnar upp sig för varandra och skapar en god arbetsmiljö. Genom att tala om 
hur de påverkas kan även en kollektiv handlingsplan upprättas för att ge stöd åt socialarbetare 
som arbetar med barn som genomgått trauma. Vidare kan en god arbetsmiljö och en kollektiv 
syn på ärenden som innefattar trauma även gynna barnen. Detta på grund av att socialarbetare 
potentiellt inte skulle säga upp sig om de får möjligheten att tala öppet om hur de påverkas 
och därmed gynnas barnen av kontinuitet med samma handläggare. Vidare kan en kollektiv 
handlingsplan och reducerandet av sekundär traumatisering hos socialarbetare innebära att 
barnen får ta emot tillräcklig medkänsla och mindre distansering och cynism från 
socialarbetaren, vilka är symtom på sekundär traumatisering. Flera respondenter uppger att 
copingstrategierna är en del av att få arbetet att hålla, inte bara här och nu utan under hela 
arbetslivet. Lazarus och Folkman (1984) instämmer med att ha den egna hälsan i fokus 
fungerar som en copingstrategi samt även för att öka stresståligheten. Stress är ett 
återkommande tema hos respondenterna och de uppger att de har upplevt sömnsvårigheter, 
mental utmattning och svårigheter med att lämna arbetet på arbetet. En respondent säger att 
hen har drömt mardrömmar, en annan har triggats i ett möte av egna liknande erfarenheter och 
ytterligare en annan har tagit över en klients känslor. Samtliga respondenter uppgav även flera 
symtom som stämmer överens med symtom för sekundär traumatisering. I och med detta kan 
risken för sekundär traumatisering hos respondenterna diskuteras då respondenterna uppfattar 
deras egen risk för sekundär traumatisering som lägre än vad forskning påstår att den är. Vissa 
ärenden medför möjligen en högre risk för sekundär traumatisering, exempelvis omedelbara 
omhändertaganden, vilket flera respondenter uppger är påfrestande. Det blir därmed viktigt 
för socialarbetare att veta vart gränsen går för att bli sekundärt traumatiserad, men också att 
det är okej att bli sekundärt traumatiserad. 
 
7.5 Metoddiskussion 
Att använda en kvalitativ metod för denna studie har varit lämpligt utifrån studiens syfte där 
vi har velat få en djupare förståelse för socialarbetares beteenden, värderingar samt åsikter 
gällande sekundär traumatisering, copingstrategier samt skam och stigma. Då fokus inte har 
legat på att få en övergripande bild över ett större antal socialarbetare, utan istället på att få en 
djupare bild över hur det är för vissa socialarbetare, anses metodvalet vara mest lämpat för 
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denna studie. I och med att vi är bekanta med några socialarbetare som var relevanta utifrån 
studiens syfte anses snöbollsurval vara den mest lämpade urvalsmetoden för att på ett 
effektivt sätt få tag på respondenter. Det går att ifrågasätta lämpligheten med att använda sig 
av vissa respondenter som vi är bekanta med. Dock anser vi inte att det har varit en svaghet i 
studien utan snarare en styrka. Detta då respondenterna har upplevts vara bekväma i vårt 
sällskap, vilket kan ha bidragit till att de öppnade upp sig på ett sätt som de inte hade gjort om 
de inte kände oss sen innan. Relevansen med att utöver ett snöbollsurval även använda sig av 
ett målinriktat urval kan såhär i efterhand ifrågasättas utifrån att snöbollsurvalet gav fyra 
respondenter samt att det målinriktade urvalet endast bidrog med ytterligare en respondent. 
Men eftersom att det målinriktade urvalet utfördes som en säkerhet innan respondenter från 
snöbollsurvalet var fastlagt, anses urvalsmetoden ha varit högst relevant. Målinriktat urval 
anses även lämpa sig lika bra som snöbollsurval utifrån studiens syfte. 
  
Studien visar ingen representation mellan könen på grund av att ett snöbollsurval användes 
samt då majoriteten svenska socialarbetare består av kvinnor. Därav kan vi inte uttala oss 
något om skillnader beroende på kön, vilket kan tolkas som en svaghet med studien då det 
hade varit intressant att få med könsskillnader. Men eftersom könsskillnader inte har haft 
betydelse för studiens syfte, kan den bristande representation mellan könen ändå inte ses som 
en svaghet med studien. Att studien består av både respondenter från samma arbetsplats samt 
av en respondent från en annan kommun och arbetsplats, uppfattas som en styrka. Detta 
eftersom studien får med både skillnader och likheter mellan respondenter från samma 
arbetsplats samt skillnader och likheter kommuner och arbetsplatser emellan. Det har bidragit 
till en lätthet att i respondenternas svar förstå vad som beror på organisatoriska faktorer samt 
vad som beror på individuella. Då det inte finns några bestämda krav att använda sig av för att 
uppnå tillförlitlighet i kvalitativa studier kan det ses som en svaghet med studien då det inte är 
möjligt att säkerställa att studiens tillförlitlighet blir så hög som möjligt. Det är även en 
svaghet att studien inte kan erhålla en långtgående generaliserbarhet, vilket i framtida studier 
skulle kunna undvikas genom att även använda sig av kvantitativa metoder, för att på så sätt 
kunna använda sig av representativa urval så att resultaten kan generaliseras statistiskt. En 
styrka med just kvalitativ studie är att studien visar en djupare förståelse från respondenterna. 
Att vi ändock har försökt eftersträva tillförlitlighet genom samtliga delar i studien anses vara 
en styrka med studien eftersom hänsyn har tagits till de krav som ställs på studiers kvalité. 
 
7.6 Slutsatser 
Studiens slutsats är att socialarbetare påverkas av arbetet med barn som genomgått trauma 
men att de även använder olika och effektiva copingstrategier för att minska risken för 
sekundär traumatisering. En slutsats om att skam och stigma är nära sammankopplat med 
sekundär traumatisering kan dras utifrån respondenternas berättelser om exempelvis 
svårigheten med att öppna upp sig inför kollegor. Denna svårighet är en bidragande orsak till 
den eventuella skam de känner inför att vara otillräckliga i andra kollegors ögon vilket över 
tid kan skapa stigma. Trots detta framgår det i studien att sekundär traumatisering är en 
naturlig konsekvens av arbetet. Därmed skulle arbetsplatsen gynnas av om det blev 
normaliserat att bli personligt påverkad av arbetet. Detta möjliggör en diskussion kring den 
personliga påverkan under exempelvis handledningstillfällen, eftersom att studiens resultat 
tyder på att respondenterna inte har den möjligheten idag. För att minska risken att drabbas av 
sekundär traumatisering lyfts en önskan om extern personlig handledning med fokus på hur 
socialarbetare påverkas av sina ärenden och klienter. Detta önskas av flera respondenter då de 
anser sig ha ett behov av att prata om hur de påverkas av klienter samt även för att minska 
risken för sekundär traumatisering. För att skydda sig själva, och framtida kollegor, mot 
sekundär traumatisering bör krav ställas på socionomutbildningen för att ge information om 
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syndromet samt copingstrategier. Behovet för detta är stort då sekundär traumatisering är ett 
relativt okänt begrepp inom det svenska sociala arbetet, vilket orsakar en svårighet att avgöra 
dess förekomst. Därav kan även slutsatsen om att det krävs mer kunskap om sekundär 
traumatisering i Sverige dras. 

8. Förslag till fortsatt forskning 

Tidigare forskning nämner endast kort om stigmatisering på arbetsplatser bland 
socialarbetare. Kollegor på arbetsplatser kan känna att de inte förmår tala om att de 
personligen blivit påverkade av särskilda ärenden på grund av rädsla för skamkänslor och 
stigmatisering. Denna studie har bland annat haft för avsikt att lyfta upplevelser av 
stigmatisering och skam på arbetsplatser relaterat till sekundär traumatisering. Vår studie är 
ett steg på vägen till en utökad forskning kring ämnet, dock är denna studie begränsad till fem 
socialarbetare från två kommuner i Sverige. För att kunna tala om stigmatisering bland 
kollegor krävs mer forskning för hur en arbetsplats kan bli mer öppen, tolerant och förstående. 
Mer forskning kring detta ämne skulle kunna förändra arbetsklimatet på flera socialkontor 
runtom i Sverige och i världen. En förändring gällande arbetsklimat skulle gynna både 
socialarbetare och verksamheter då det stigma som eventuellt finns kan hindra socialarbetare 
från att tala öppet om hur de påverkas, vilket ökar risken för sekundär traumatisering. Om 
särskilda copingstrategier föreslås och vikten av personlig handledning lyfts, blir det lättare 
för socialkontor att ta till sig den information och påbörja ett förbättringsarbete. Studiens 
resultat har visat på ett behov av att verksamheten underlättar organisatoriskt för 
socialarbetare men att de även saknar kollektiva copingstrategier. Mer forskning önskas på 
hur stigmatisering yttrar sig på socialkontor. Hur upplever socialarbetaren, som personligen 
påverkats av ärenden, sig själv i relation till kollegorna som inte påverkats? Hur kan kollegor 
hjälpa utan att stjälpa? 
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Bilaga - Intervjuguide 

TEMA 1: Arbetet med klienter och kollegor 
Kan du beskriva hur ofta du träffar barn som genomgått trauma? 
Vad upplever du som svårast, eller mest utmanande i arbetet med traumatiserade barn?  
Känner du dig stressad i ditt arbete gällande just de ärenden? 
Känner du att du får stöd och hjälp i ditt arbete av din arbetsgivare? Kan du berätta om vilka 
olika typer av stöd som finns på arbetsplatsen? Hjälper det? 
Finns det något du känner att det skulle behövas mer av, på organisatorisk nivå, för att 
underlätta hanteringen av lyssnandet till traumatiserade berättelser? Handledning, Aktiviteter, 
Fika? 
Vilken typ av stöd får du av dina kollegor? 
Kan man prata öppet om att man blir påverkad? 
På vilket sätt kan du dela med dig av dina erfarenheter av traumaarbete till dina kollegor/de 
till dig?  
 
TEMA 2: Sekundär traumatisering 
Hur bekant är du med begreppet sekundär traumatisering? 
Upplever du sekundär traumatisering i ditt arbete? På vilket sätt? 
Har du upplevt till exempel sömnsvårigheter, mardrömmar, flashback osv kopplat till 
klienter? 
Har du själv varit med om ett trauma som du triggats av eller återupplevt vid samtal med en 
traumatiserad person? 
Hur upplever du att du mår efter ett samtal med ett barn som upplevt trauma? 
Vad är svårast med att lyssna på traumatiserade berättelser? 
Hur ofta händer det att du kommer hem mentalt utmattad? 
Har du haft patienter som har ”krupit in under ditt skinn”? Hur blev det för dig och hur 
hanterar du liknande ärenden?  
 
TEMA 3: Copingstrategier 
Vad är viktigast för dig att ha med dig inför ett samtal? Känslomässigt/ Socialt 
Vad är viktigast för dig att ha med under ett samtal? Känslomässigt/ Socialt 
Vad är viktigast för dig att ha med efter ett samtal? Känslomässigt/ Socialt 
 
Hur hanterar du andras traumatiska upplevelser? Beskriv dina copingstrategier. 
Påverkar arbetet dig i vardagen? 
Vad gör du för att koppla bort arbetet när du kommer hem? 
När känner du att du behöver avsäga dig ett ärende? Hur går tankegångarna innan/efter? 
Under tiden som du har arbetat på din arbetsplats, har du uppmärksammat någon förändring 
hos dig själv? Hur? 
Upplever du att ditt privatliv påverkas av att arbeta med traumatiserade människor? Om ja, på 
vilket sätt? 
 

 

	


