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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att undersöka vilka egenskaper och förhållningssätt som är betydelsefulla för 

socionomen att ha med sig i mötet med människor i kris. Vi har valt att genomföra en kvalitativ 

studie, där vi intervjuat sex socionomer från olika arbetsplatser, som på olika sätt kommit i kontakt 

med krisdrabbade människor i sitt arbete. Skälet till att vi valt att intervjua respondenter med 

varierande arbetsuppgifter är för att vi eftersträvar en bred bild där olika synsätt kring studiens syfte 

kan presenteras. Intervjuguiden är av semistrukturerad karaktär, där vi valt att ha tre teman som 

utgångspunkt. Dessa teman är professionalitet, empati, samt personlig/privat. De teoretiska 

utgångspunkter som vi valt att analysera vårt resultat utifrån är kristeorin samt empowermentteorin. 

Genom dessa teorier har vi försökt skapa en förståelse för socionomernas tankar och känslor i deras 

möte med krisdrabbade individer. 

      Studiens resultat visar att respondenterna lägger stor vikt vid att kunna förmedla ett empatiskt 

bemötande till krisdrabbade människor. Att kunna visa respekt och lyssna in den krisdrabbade är 

ytterligare aspekter som respondenterna värdesetter. Likaså betonar de vikten av att ha ett 

professionellt förhållningssätt, där de lyfter fram socionomens egen personlighet som en viktig del av 

professionaliteten.   

Nyckelord: Kris, bemötande, professionell, empati, personlig, privat, egenskaper och förhållningssätt 
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ABSTRACT 

The purpose of the study is to examine the characteristics and attitudes that are important for the 

social worker, in the interaction with individuals in crisis. We have chosen to conduct a qualitative 

study where we interviewed six social workers with experience of meeting people in crisis. In order 

to get a wide picture we have chosen to interview respondents with varying work tasks who can give 

us different views of the subject. The interviews have been of semi-structured nature, where we have 

chosen to present three themes as a starting point. The themes are professionalism, empathy, and 

personal/private. The theoretical approach, from which we chose to analyze our results, is the crisis 

theory and empowerment theory. With these theories we have got an understanding of the importance 

for social workers to apply theories in their meeting with individuals in crisis.  

      Our results demonstrate that empathy is a valuable parameter in the meeting with individuals in 

crises according to the social workers. Further results of the study are that the ability of showing 

respect and listen to individuals is of high importance for the social worker. These social workers 

also highlight the importance of having a professional approach, and that their own personality is an 

important part of that professionalism.  

 

Keywords: Crisis, response, professional, empathy, personal, private, characteristics, and attitudes 
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INLEDNING 
 

Den 15 augusti 1988 var en skolklass från Kista på klassresa i Norge. Längs med de krokiga 

vägarna hände det ofattbara, chauffören tappade kontrollen och körde rakt in i en bergsvägg, skriver 

Hagström och Jonsson (2005) i sin bok. 12 ungdomar omkom, 19 skadades. Hagström och Jonsson 

beskriver att detta inte nådde anhöriga fören dagen efteråt då den tragiska händelsen visades på 

nyheterna och kunde läsas i morgontidningen. Då sammanfördes präster, socionomer och kuratorer 

i Kista för att möta alla sörjande människor i församlingen. I en intervju med Aftonbladet den 14 

augusti 1998, tio år senare (Aftonbladet, 1998), förklarade pastor Stig Jonsson hur han väcktes av 

att en norsk journalist ringde för att ställa frågor kring olyckan. Det var först då pastor Jonsson fick 

vetskap om bussolyckan. Då, 1988, fanns inte det som vi idag ser som en självklarhet i samhället – 

en krisgrupp. Det var efter bussolyckan i Norge som krisgrupper bildades i Sverige. Pastor Jonsson 

uppgav i intervjun med Aftonbladet att han först då, i augusti 1988, insåg hur ”skrämmande illa 

förberedda” de var på sådana olyckor. Vidare beskrev pastor Jonsson att han då fick lära sig att 

möta människor som var i sorg och att han inte antog rollen som pastor utan han bemötte de 

anhöriga som en medmänniska. Pastor Jonsson uppgav även i intervjun att han tillsammans med en 

kollega sammanförde kuratorer, socialarbetare, läkare, präster och husmödrar för att möta, och 

framförallt lyssna till, de sörjande. Medan myndigheterna stod utanför, handfallna. ”Sorg går inte 

över, men människan klarar mer än vad vi tror”, förklarade pastor Jonsson.  

      Natten till den 28 september år 1994 omkom omkring 850 personer i den största civila 

fartygskatastrofen någonsin i Östersjön, då fartyget Estonia kantrade och sjönk i finska viken, 

uppger Estoniasamlingen (2011) på sin hemsida. Fartyget var på väg från Tallin till Stockholm och 

hade hamnat i sjönöd till följd av ett hårt oväder, och försvann under havets yta på bara några 

minuter. Direkt efter att olyckan skett fanns det ett stort behov av såväl psykiskt som socialt stöd, 

och långt ifrån alla drabbade fick det stöd de var i behov av. Det framkom även att kvalitén på det 

psykosociala omhändertagandet skiljde sig markant mellan kommunerna. Resurserna som fanns att 

tillgå var således inte tillräckliga, för att kunna hjälpa de drabbade människorna långsiktigt. Därmed 

har Estoniakatastrofen lett till att samhällets psykosociala insatser utvärderats, vilket medfört att 

samhället har kunnat sätta in resurser för att öka möjligheterna till att individer som drabbas i stora 

olyckor och katastrofer ska få det sociala stöd de är i behov av, förklarar Estoniasamlingen.   

      Den 26 december 2004 skakades hela världen av den flodvåg som sköljdes in över Sydostasiens 

kust. Närmare 300 000 människor omkom varav 543 svenskar, av dem 140 barn. En av de 

organisationerna som snabbt inledde ett stöd- och krisarbete var Rädda barnen (2011), deras arbete 

utfördes både nationellt och internationellt. 60 svenska barn miste en eller båda sina föräldrar i den 

enorma vågen. Psykologer från Rädda barnen mottog dessa barn och anhöriga på flygplatsen för att 

stötta dem i sin kris. Åren efter tsunamikatastrofen har psykologer från Rädda barnen träffat barn i 

terapeutiska samtal. De har även haft stödgrupper och telefonkontakt med både barn och vuxna som 

drabbades av katastrofen. Lotta Polfeldt som är kurator inom Rädda barnen har deltagit i arbetet och 

har på organisationens hemsida uttalat att sorg kräver lång bearbetning. Hon beskriver att de barn 

som hon har träffat har haft mycket att gå igenom efter katastrofen då de dels själva kunde ha dött, 

dels så har de trott att de varit helt ensamma och att ingen annan överlevt tsunamin.  

      På eftermiddagen den 22 juli 2011 förvandlades Oslos centrum till en krigszon, en 

sprängladdning hade utlösts i regeringskvarteren, skriver Sveriges Television (2011) på sin 

hemsida. Ett par timmar senare kom rapporter om skottlossning på Utöya, 4 mil från Oslo, där 

norska Socialdemokratiska ungdomsförbundet var på sommarläger. Polisen kom till Utöya en 

timme efter första larmet och kunde snabbt gripa gärningsmannen. På Krisinformationens (2011) 

hemsida kunde 68 personer registreras som dödsoffer ett par dagar efter dådet. Kriscentrum 

öppnades på ett hotell i centrala Oslo för de drabbade och deras anhöriga, informerade Sveriges 

Radio (2011). Där samlades de sörjande för att söka rätt på de saknade, och där fanns även utrymme 

för sjukvård, mat och kläder för de som överlevt massakern.  



2 
 

Människorna som har drabbats av dessa katastrofer har hamnat i kristillstånd där de varit i behov av 

professionellt stöd. Dock menar Socialstyrelsen (2008) att den krisdrabbade individens nätverk, 

såsom familj, vänner och arbetskamrater, utgör den mest betydelsefulla rollen för att individen ska 

kunna ta sig igenom krisen. Den professionellas uppgift blir därmed att bistå med det som inte kan 

tillgodoses från det egna nätverket. 

 

Bakgrund 
Hösten 2010 var vi som socionomstuderande på en föreläsning på Örebro Universitet som handlade 

om kris och sorg, vilket inspirerade oss till att skriva om ämnet i vår studie. Föreläsaren, Kristina 

Elgenstierna, berörde oss mycket med sina berättelser kring de upplevelser som hon har gällande att 

möta människor i kris. Något som vi båda förundrades över var hur hon kunde möta alla dessa 

människor som var djupt bedrövade i sorg utan att själv bli för känslomässigt involverad.  

      Akademikerförbundet SSR (2011) har i en undersökning kommit fram till att drygt var tredje 

socialsekreterare upplever att arbetsbelastningen är för hög. Detta är något som medför stress, samt 

att fler säger upp sin anställning. I undersökningen framkommer det även att var sjätte 

socialsekreterare minst en gång i månaden har svårt att sova på grund av oro över arbetet. En så hög 

andel som 38 % anger att de inte klarar av att hålla den kvalitet och rättssäkerhet i sitt arbete som 

lagar inom socialtjänsten avser. Detta är något som vi anser är ett stort problem och vi undrar över 

hur det blir för de krisdrabbade människorna att möta socialsekreterare som har en sådan hög 

arbetsbelastning.  

      Hammarlund (2001) beskriver att då socialarbetaren möter en människa i kris är det hennes 

uppgift att våga uthärda de känslor som den drabbade uttrycker. Socialarbetaren ska kunna står där 

och ta emot den ovisshet, den smärta och den tomhet som den drabbade individen bär på. 

Författaren förklarar att socialarbetaren måste följa den krisdrabbade individen genom alla 

känslodalar, utan att förbipassera något, för att hon ska kunna bearbeta sin sorg ordentligt.  

      Hammarlund (2001, s. 80) skriver, 
 

”Kunskap, självkännedom och empatisk förmåga förebygger att medmänniskan som jag vårdar sakta 

men säkert förvandlas till ett vårdobjekt”  
 

Denna studie avser att undersöka socionomens bemötande gentemot människor i kris. Genom att 

lägga undersökningens fokus på professionalitet, empati och dilemmat mellan att vara personlig 

eller privat kan kanske en djupare förståelse för socionomens roll i krisarbetet presenteras. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka egenskaper och förhållningssätt som är 

betydelsefulla för socionomen att ha i möte med klienter i kris. 

 

Frågeställningar 
- Vad innebär professionalitet i arbetet med människor i kris? 

- På vilket sätt har empati betydelse för arbetet med människor i kris? 

- Hur hanterar man som professionell socionom gränsen mellan privat och personligt i arbetet 

med människor i kris 
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TIDIGARE FORSKNING 
 

”Kommunikation och empati i mötet med människor i en akut krissituation” 
I denna kvalitativa studie har Nordby och Nöhr (2008) studerat hur föräldrar till barn som dör i 

plötslig spädbarnsdöd anser sig bli bemötta av ambulanssjukvårdare. Det centrala i artikeln är hur 

föräldrarna uppfattar ambulanssjukvårdarnas sätt att kommunicera med dem samt deras förmåga att 

vara empatiska. Forskarna undersöker även ambulanssjukvårdarnas syn på sin roll som 

professionella hjälpare och hur de anser att de bör bemöta föräldrar i kris. I studien har forskarna 

intervjuat sex föräldrar och sex ambulanssjukvårdare, om deras upplevelser då ett barn dör i plötslig 

spädbarnsdöd. 

      Under intervjuer med föräldrarna framkom det att de flesta ansåg sig få för lite information om 

vad som pågick under tiden ambulanssjukvårdarna försökte få liv i deras barn. Även om de flesta 

föräldrarna ansåg att den information de fick framkom på ett tydligt och lättförståeligt sätt, då 

ambulanssjukvårdarna pratade med ett vardagligt språk och inte använde sig av sjukvårdstermer, så 

var informationen bristfällig. Föräldrarna förstod att ambulanssjukvårdarnas fokus var tvunget att 

ligga på att försöka rädda barnets liv, men de hade önskat att få veta mer om vad som pågick. En 

förälder uttryckte att även fast det var sju ambulanssjukvårdare i deras hem så tog ingen av dem sig 

tid till att förklara situationen.  

      De flesta föräldrarna var positiva gällande ambulanssjukvårdarnas empatiska förmåga, även om 

de inte hade så höga förväntningar på att bli bemötta på ett empatiskt sätt. Dock ansåg föräldrarna 

att empati är en förmåga som ambulanssjukvårdare bör ha. En förälder uttryckte att ”det krävs så 

lite av dem, men betyder så mycket för oss”. Något som genomsyrar samtliga föräldrars berättelser 

är att just de små ögonblicken där de kände sig bekräftade, empatiskt bemötta, betydde mycket. Ett 

exempel som lyfts upp är en mamma som berättade att en ambulanssjukvårdare blinkade mot henne 

och gav en hoppfull kommentar, vilket hjälpte henne en lång tid efter att hon hade förlorat sitt barn.  

      De föräldrar som upplevde att de inte blivit empatiskt bemötta kände sig åsidosatta under 

händelseförloppet. Ett par fick sitta på sidan av i ambulansen, och kände att ingen brydde sig om 

dem. Ett annat par fick åka i en enskild ambulans, medan barnet färdades i en annan. Vidare var det 

en förälder som beskrev att syskonen inte blev involverade i räddningsarbetet. Detta på grund av att 

ambulanssjukvårdarna ansåg det olämpligt för syskonen att se på, samt att de kunde störa 

räddningsarbetet. Detta var något som i sin tur förde med sig negativa konsekvenser då syskonen 

trodde att ambulanssjukvårdarna föranlett att det lilla syskonet avlidit.  

      En mamma beskrev att hon ville gå ut och ta luft, då följde en ambulanssjukvårdare efter henne. 

Även om hon inte mindes vad de pratade om så uppskattade hon denna gest. Med detta visade 

forskarna att ambulanssjukvårdarna i vissa fall kunde kliva ur sin yrkesroll som sjukvårdare och 

istället vara personlig och därmed visa sin omtanke och empati för föräldrarna. Detta uppskattades 

av föräldrarna. Det är de små sakerna som kan betyda mest för föräldrarna menar forskarna.  

      Under intervjuerna med ambulanssjukvårdarna ansåg somliga att det är extra svårt att ha ett 

naturligt bemötande och samtidigt vara professionell då barn är involverade. De menade att det i 

dessa fall är lättare att fokusera på det praktiska, räddningsarbetet, än att möta föräldrarnas blick 

och förklara situationen för dem. Andra ansåg motsatsen till detta och menade att 80 procent av 

deras jobb är att kunna ta hänsyn till alla parter, att hålla handen och finnas där för såväl patienter 

som anhöriga.  

      En ambulanssjukvårdare angav att det kan vara svårt att kommunicera med föräldrar i en 

krissituation, då de inte är mottagliga för att ta emot information om vad som händer. Vidare 

förklarar ambulanssjukvårdarna att det är situationen i sig som får avgöra hur mycket de kan 

samtala med föräldrarna, ju fler de är desto lättare är det att någon tar hand om föräldrarna medan 

de andra försöker rädda barnet. 

      Av det sammanställda resultatet har forskarna diskuterat kring att utveckla riktlinjer för hur 

ambulanssjukvårdare ska kommunicera och ta hand om föräldrar i kris. De menar att det borde vara 
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mer fokus på ett sådant bemötande i utbildningen. Dock menar forskarna att det finns en utmaning 

med detta, vilket är att omfattande riktlinjer ska baseras på grundläggande teorier inom ämnet. Där 

uppstår en konsekvens, då olika psykologiska perspektiv påvisar att olika slags bemötande hjälper 

människor i kris. För att kunna utforma sådana riktlinjer måste det finnas klarheter över vilka teorier 

som är lämpliga. Forskarna anser att det kanske inte enbart är de psykologiska perspektiven och 

teorierna som bör stå till grund för att utforma riktlinjerna. De beskriver att deras resultat visar att 

det är ambulanssjukvårdarnas empatiska förhållningssätt som har betytt mest för föräldrarna. Även 

om det är viktigt att ha en teoretisk bakgrund så framhäver forskarna att det är just de små gesterna 

som varit mest betydande för föräldrarna, och finns det en möjlighet för ambulanssjukvårdarna att 

visa det lilla extra bör de göra det. Vidare menar forskarna att det inte är möjligt att ha en manual 

som beskriver hur dessa små gester ska utföras, utan där handlar det om att kunna utgå ifrån den 

aktuella situationen.  

      Som slutsats framhäver forskarna att det skulle vara bra med enklare riktlinjer, som påvisar 

vikten av att ge människor i krissituationer så mycket information som möjligt. De menar samtidigt 

att det är av stor vikt att ha ett empatiskt förhållningssätt och möta människorna i deras situation 

och tillgodose dem med det de behöver.  

 

”Socialarbetarens bemötande gentemot hjälpsökande föräldrar”  
Denna artikel är skriven av Sara Leigh och Chris Miller (2004) och är ett resultat av en kvalitativ 

studie som forskarna genomfört på ett socialkontor i England. Studiens syfte är att undersöka 

hjälpsökande föräldrars upplevelser och erfarenheter kring socialarbetares bemötande i utsatta 

situationer. Vidare syftar artikeln till att undersöka huruvida föräldrarnas upplevelser 

överensstämmer med de professionellas egna uppfattningar kring sitt bemötande.  

      I studien har sexton familjer intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. Forskarna har även 

delat ut enkäter till 35 socialarbetare, för att undersöka åsikter kring organisationen samt deras 

tankar kring förväntningar och uppfattningar som de tror att föräldrarna har kring bemötandet på 

socialkontoret. Forskarna genomförde även två fokusgruppsintervjuer, där sex socialarbetare samt 

fem chefer deltog för att diskutera kring vad ett bra bemötande är och huruvida det överensstämde 

med brukarnas upplevelser.    

      I artikeln lyfts socialarbetarens yrkesroll fram och huruvida dennes personlighet påverkar 

yrkesrollen. Vidare ligger fokus på att undersöka socialarbetarens förmåga att kunna sätta sig in i en 

annan människas situation och visa förståelse därefter. Att förmedla empati och värme var också 

något som båda parter ansåg vara viktigt i bemötandet.   

      Resultatet av studien påvisar att föräldrarna och socialarbetarna var samstämmiga i sina 

upplevelser kring hur hjälpsökande människor bör bli bemötta av socialarbetaren. De lyfte fram 

vikten av att bli behandlad med respekt, bli lyssnade på och bekräftade i sin situation. Vidare 

upplevde både föräldrarna och socialarbetarna att socialarbetarens tidsbrist var något som 

påverkade sessionerna negativt. Detta framgår med tydlighet då flera av föräldrarna upplevde att 

socialarbetarna var stressade under mötet, genom att de tittade på sina klockor vid upprepade 

tillfällen. Studien påvisar således att föräldrarna ville träffa en socialarbetare som kunde avsätta 

engagemang och tid för deras situation. Det framgår även tydligt att bristen på tid och resurser 

präglar socialarbetarna i deras arbete, då de inte upplever att tiden räcker till för att kunna hjälpa 

brukarna. En annan negativ aspekt som tidsbristen medförde, var enligt socialarbetarna och deras 

chefer att socialarbetarna tvingas prioritera de ärenden som ansågs vara mest akuta. 

      Vidare upplevde både föräldrarna och socialarbetarna att socialarbetarens personlighet utgjorde 

en lika stor del av den professionella hållning som yrkesrollens kunskap och ansvar ställer krav på. 

Detta tydliggörs i ett uttalande av en förälder som beskriver att deras socialarbetare hade en 

avslappnad hållning, och att hon tog sig tid att dricka en kopp te tillsammans med dem. Hon 

beskrev vidare att socialarbetaren kunde berätta lite om sig själv, att hon var gift och hade barn, 
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men att socialarbetaren samtidigt var tydlig med sin roll som professionell. De var även överens om 

att det var viktigt att information skulle framgå med tydlighet och struktur under sessionerna. 

      Studiens resultat visar vidare att föräldrarnas förväntningar på socialarbetarnas bemötande var 

att få tips och rådgivning kring sin situation, vari en lösning på problemet inte var något de 

förväntade sig. Något som överensstämmer med de professionellas syn på sin roll, då de uppfattade 

att deras uppgift var att försöka sätta sig in i klienternas situation och utifrån det ge dem vägledning 

till att själva komma fram till en lösning. I förhållande till det betonade socialarbetarna betydelsen 

av att få stöd genom arbetsteamet och chefen för att kunna hantera den tuffa utmaning som 

socionomyrket kan innebära.  

       Föräldrarna som fick träffa en socialarbetare som upplevdes vara positiv och engagerad kände 

sig tillfreds, då de upplevt att de fått vägledning, stöd och känslomässig avlastning i mötet med 

socialarbetaren. En av föräldrarna som deltog i undersökningen berättar om sin erfarenhet av 

socialarbetare och beskriver den som positiv, då socialarbetaren tog med hennes son för att åka go-

cart. Hon pekar således på det positiva med att socialarbetarna kan vara flexibla och kreativa om så 

krävs för att kunna hjälpa.  

      Studien visar sammanfattningsvis vikten av att socialarbetaren uppvisar ett empatiskt och varmt 

bemötande gentemot föräldrarna för att de ska uppleva att de blivit sedda och hörda i sin situation. 

Vidare framgår det tydligt att föräldrarna upplever det positivt med socialarbetare som vågar dela 

med sig av sin personlighet i den professionella rollen och som inte låter lagar och regler styra 

yrkesrollen alltför mycket.  
 

”Blev det till hjälp? Kuratorns psykosociala arbete med föräldrar till dödfödda 

barn” 
Lena Österman (2008) har i sin studie undersökt föräldrars upplevelser av det stöd och den hjälp de 

fått från en kurator efter att de fött ett dödfött barn. Forskaren menar att det är en speciell känsla att 

föda ett dödfött barn, ett barn som föräldrarna har skapat framtidsplaner kring och som aldrig fick 

chansen att leva. Dessa föräldrar behöver stöd i sitt sorgearbete för att ta sig ur den kris de befinner 

sig i. Syftet med studien var att beskriva och analysera arbetsmetoden avseende det psykosociala 

arbetet med föräldrar som fött ett dödfött barn, om föräldrarna upplevt att de blivit hjälpta, samt 

som kunskapsunderlag för att utveckla en sådan arbetsmetod. 

      Österman beskriver att det är en traumatisk händelse att få ett dödfött barn. Det är ett tungt och 

svårt sorgearbete som föräldrarna måste gå igenom då de befinner sig i både chock och kris. 

Föräldrarna är i behov av stöd, hjälp och krisbearbetning, vilket blir kuratorns uppgift att ge dem. 

För kuratorn handlar det om att på strukturell, interpersonell och intrapsykisk nivå bemöta 

föräldrarna genom att bland annat ge stöd i kris och sorg, förebygga försvårande följdverkningar 

som kan uppstå vid obearbetad kris samt stötta föräldrarna till att kunna återgå till sin vardag och 

sitt arbetsliv. Kuratorns viktigaste uppgift är att möta föräldrarna i här- och nusituationen. Då 

handlar det om att lyssna till föräldrarnas berättelser om upplevelser kring förlossningen samt att 

stötta dem i det praktiska vad gäller bland annat begravning och försäkringar.  

      Under intervjuer med föräldrarna framkommer det att de tycker att det varit skönt att få prata 

om sin sorg. En av respondenterna uttryckte även sin uppskattning av kuratorns flexibilitet, och att 

det inte var ett begränsat antal samtal, utan att de som föräldrar fick boka in nya samtal så länge de 

kände att de var i behov av samtalen. Föräldrarna uppgav även att de tyckte att det första mötet med 

kuratorn var viktigt för att kunna skapa ett förtroende till kuratorn. De tyckte även att kuratorns 

erfarenheter och kunskaper inom ämnet var mycket betydelsefulla. Intervjuerna visar även att 

föräldrarna, förutom kuratorns kunskap och erfarenheter, uppskattat kuratorns empati och 

självkännedom. Föräldrarna uppger att kuratorn inte gett dem hopp om att gå vidare i livet, utan att 

det mer varit fokus på en förtroendefylld relation.  

      Nästintill samtliga föräldrar uppgav att de önskat en uppföljning en tid efter att 

kuratorskontakten avslutats. Detta är något som forskaren lyfter upp som förslag till förbättring 
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inom arbetsområdet. En annan aspekt gällande förändringsförslag är att mamman och pappan ska 

erbjudas enskilda kuratorssamtal så att de får utrymme till att ventilera sin sorg på egen hand med 

kuratorn. 

      Avslutningsvis visar studien att föräldrarna till största delen var mycket nöjda med det stöd som 

de fick från kuratorn, samt att de upplever att de fått den hjälp de var i behov av för att genomgå 

sorgebearbetningen.  

 

 

TEORETIKSA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Kris och kristeori 
Kris innebär möjligheter för en förändring i individens livssituation och kan enligt Persson (1995) 

definieras både som avgörelse och vändpunkt. Författaren beskriver avgörelse som när en person 

genomgår förändringar i livet och i sin verklighet. Med detta förklarar han att en person som 

befinner sig i ett kristillstånd får ångestrelaterade känslor, vari han hävdar att det är just ångest som 

får människan att genomgå förändring, såväl negativt som positivt. Med vändpunkt menar Persson 

att krisen utgör ett avbrott i individens livssituation. Detta innebär att det sker en förändring i 

individens tidigare riktning, vilket skapar en ny situation som kan påverka hennes livsväg antingen 

positivt eller negativt. Persson tydliggör att både avgörelse och vändpunkt kan påverka individen åt 

två riktningar, antingen kan det utmynnas i en fara för henne eller så kan möjligheter till en positiv 

förändring identifieras.  

      I de fall då krisen är en fara för individen kan det enligt Persson innebära att personen som varit 

med om en traumatisk händelse, en kris, försöker fly sina känslor istället för att bearbeta dem. Detta 

kan leda till såväl psykiska som somatiska besvär, enligt författaren. Om den krisdrabbade däremot 

möter situationen och ger uttryck för sina känslor kan en bearbetningsprocess påbörjas, därmed ges 

en möjlighet till en positiv riktning. Att kunna bemöta sådana känslor kan vara mycket stärkande för 

individens utveckling, då hon enligt Persson kan identifiera sina egna styrkor och tillgångar. 

      Kris kan enligt författaren beskrivas som ett tillstånd i individens liv som hon inte kan förmå sig 

att ta sig ur på egen hand. För att en förändring i situationen ska ske, är stöd utifrån nödvändigt. Ett 

annat sätt att beskriva kris på är ett avbrott som hotar den egna identiteten. I ett kristillstånd kan 

individen känna kaos, förtvivlan och en framtidslöshet, vilket innebär att individen känner sig hotad 

i sin livssituation. Individen skapar i ett sådant tillstånd en förvrängd bild av sig själv vilket leder till 

att självkänslan blir försämrad, menar Persson. Detta leder till svåra omständigheter i livssituationen 

och individen tappar förmågan till att se framåt i sitt liv.  

      En kris kan uppstå på olika sätt hos människor, menar Cullberg (2006). Det kan exempelvis 

vara en närstående som avlider, en separation, en sjukdom eller en längre tids vistelse utanför det 

egna hemmet.  Dessa skilda upplevelser av att vara i kris har en sak gemensamt - de innebär alla en 

förändring i tillvaron, antingen för individen själv eller för någon närstående vilket påverkar 

nätverket. Om en närstående avlider kan det innebära en stor förändring och långvarig sorg för den 

kvarlevande, vilket enligt Cullberg kan uttryckas i att den som lever kvar tvingas lära sig leva utan 

en person som den tidigare varit beroende av. Om en sjukdom eller olycka inträffar så att personen 

genomgår en förändring rent fysiskt uppstår enligt Cullberg en krissituation där individens självbild 

påverkas, detta kan utveckla en djup sorg och ängslan hos den drabbade. I ett sådant läge är det inte 

enbart den personen som fått diagnosen, eller utsatts för olyckan som drabbas, utan även anhöriga 

blir påverkade av situationen. Att vara intagen på sjukhus eller en institution under en längre tid kan 

vara mycket påfrestande för individen. Att leva utanför det egna hemmet och med andra rutiner än 

de som individen själv valt att ha i sitt hem kan upplevas som en integritetskränkning. Detta kan 

påverka de intagna på olika sätt. En del blir mycket frustrerade och kan ha ett aggressivt 

förhållningssätt gentemot personalen, medan andra intagna blir mer passiva och lämnar över 

ansvaret för sig själva till personalen. För personalen innebär det, enligt författaren, att de förhåller 
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sig på olika sätt gentemot de intagna. De kan tycka att de mer passiva är goda patienter, medan de 

uppfattar de frustrerade som bråkiga patienter. Personalen kan ha ett mer irriterat bemötande 

gentemot de som är frustrerade, aggressiva, än de som är mer passiva, menar Cullberg. 

     Enligt Cullberg genomgår den som drabbas av ett psykiskt trauma och hamnat i ett kristillstånd 

fyra olika faser,  

- Chockfasen 

- Reaktionsfasen 

- Bearbetningsfasen 

- Nyorienteringsfasen 

Chockfasen är en kort fas som individen genomgår när hon får besked om en händelse i 

livssituationen som förändrar hennes liv på ett eller annat sätt. Under chockfasen kan individen se 

vanlig ut på utsidan men vara i totalt kaos på insidan. När den första chocken har lagt sig kan 

individen ha svårt att minnas det som hände under den traumatiska händelsen. Denna fas uttrycker 

sig på olika sätt hos människor. En del kan reagera mycket starkt genom att till exempel slänga 

saker omkring sig och riva sönder sina kläder. Andra kan bli mer paralyserade, med vilket det 

menas att de blir tysta och stilla. En del personer hamnar i psykos, detta tillstånd är dock mer 

sällsynt, menar Cullberg. Reaktionsfasen är den fas då individen börjar inse vad det är som har 

inträffat. Om chockfasen utgör en blindhet för individens kris så är reaktionsfasen den fas då 

individen öppnar sina ögon. Under reaktionsfasen genomgår individen en omställning i sitt liv och 

börjar inse att det är något som skett och som har gjort att den tidigare livslinjen har tagit en 

vändning. Det som händer under denna fas är enligt Cullberg att individen på ett sätt försöker 

förneka den verklighet som den lever i. Bearbetningsfasen inleds då den akuta krisen lagt sig, 

beskriver Cullberg. Under den här fasen börjar individen återigen skapa visioner för framtiden. 

Nyorienteringsfasen är enligt Cullberg den fas som individen uppnår då hon börjar se krisen som en 

del av sitt liv, en del som inte ska glömmas bort utan en fas i livet som påverkar hur hon lever i 

idag. Den händelsen som utlöst krisen finns kvar hos individen som ett ärr, men självkänslan börjar 

åter ta form. 

      De tre faser som enligt Cullberg gör att människor i kris kan komma i kontakt med 

socialarbetare och/eller andra yrkesprofessioner är chockfasen och reaktionsfasen samt när en 

krisutveckling låst sig och personen inte kan ta sig ur sin kris. Personer som befinner sig i 

chockfasen möter ofta sjukvårdspersonal, poliser, präster eller socialarbetare som arbetar med 

individer och familjer i kris och katastrof. I reaktionsfasen kan bland annat sömnsvårigheter, 

ångestattacker och suicidtankar visa sig. Dessa symptom kartläggs oftast av läkare eller 

psykiatriker. Den tredje fasen berör de människor som inte tagit sig ur sin kris utan fastnat där under 

flera års tid. Denna fas kan exempelvis identifieras på en psykiatrisk mottagning, på 

alkoholistmottagningen eller inom arbetsvården, menar Cullberg. Personer som ingår i denna fas 

har oftast haft hjälp tidigare, men inte fått tillräckligt stöd. För dem kan det bli svårt att börja 

bearbeta sin kris på nytt och genomgå en ny utvecklingsprocess i sitt sörjande. 

      Den som, i sin yrkesroll, möter en person i kris ska stötta personen genom krisen så att 

ingenting förbipasseras utan individen bemöter alla känslor som uppstår i och med en kris, betonar 

Cullberg. Dessa känslor kan bland annat vara skuld, smärta, sorg och aggressivitet. Med sin 

kunskap gällande krisförloppet kan behandlaren ge ett hoppfullt bemötande till klienter som ger 

uttryck för sin kris, då smärtsamma känslor är en naturlig del i krisprocessen. För behandlaren 

handlar det inte om att ta del av klientens känslor utan det är behandlarens uppgift att vara en stabil 

person som står ut med att bemöta klientens alla känslodalar under krisprocessen. Genom att vara 

en stabil behandlare kan klienten få stöd till att inte falla ner i ett destruktivt beteende där till 

exempel alkohol skulle bli ett slags stöd. Det finns enligt Cullberg tre egenskaper som är viktiga för 

behandlaren att ha i sitt möte med människor i kris. Dessa är kunskap, empati och självkännedom. 

Genom att ha goda erfarenheter, och genom att kunna bära med sig tidigare upplevelser och 

reaktioner kan behandlaren bemöta klienten på ett professionellt sätt, menar Cullberg.  
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Empowerment 

Empowerment syftar enligt Payne (2008) till att hjälpa klienten att återfå kontroll över sitt liv 

genom att aktivera sina egna personliga resurser. Klienten får således möjlighet att övervinna de 

hinder som står i vägen för att denne ska kunna uppnå sina behov och mål i livet. Enligt författaren 

ifrågasätter empowermentteorin det förtryck som klienten kan vara utsatt för och vill istället skapa 

möjligheter för klienten att få kontroll över de omständigheter som varit. Empowerment ger därmed 

klienten en möjlighet att ta del av planeringen av de tjänster och insatser som rör henne och hennes 

familj.                   

      Enligt Payne kan den professionelle väcka hopp hos klienten genom att medvetandegöra henne 

om den makt hon har, och på så sätt vägleda henne till att använda sig av sin makt. Om klienten kan 

skapa en förståelse för hur hon hamnat i den aktuella situationen ökar sannolikheten för att hon inte 

klandrar sig själv för sina problem. Istället kan hon ta på sig ansvaret att försöka uppnå en 

förändring.  Då den professionella använder sig av bekräftelse och acceptans i klientarbetet strävar 

hon efter att klienten ska återfå förmågan att kunna uttrycka sig själv, sin vilja och sina önskemål. 

Genom det lär sig klienten att styra sitt eget liv, istället för att passivt förbruka tjänster för att 

försöka uppnå en förändring, menar Payne.       

      Inom den terapeutiska positionen handlar empowerment enligt Askheim och Starrin (2007) om 

att den professionelle ger makt åt den hjälpsökande. Syftet i arbetet med empowerment är enligt 

författarna att socialarbetaren ska fungera som ett samtalsstöd till klienten, inte som en styrande 

expert. Den professionelles kunskap ska sammanfogas med klientens kunskap för att sedan utgöra 

en grund för arbetet. Den professionelles fokus ska ligga på klientens resurser, framför dennes 

problem och brister. Tanken bakom det här sättet att arbeta är att överlåta makt till individen och 

hjälpa denne att få inflytande över sitt eget liv. 

      Att använda empowerment som liberal styrningsstrategi innebär enligt Askheim och Starrin att 

den professionelle ska ge utrymme för klienten att bli medveten om sin situation, och få en insikt 

om förändring. Med hjälp av sin kompetens ska den professionelle vägleda klienten till möjliga 

handlingar och beslut. I den liberala synen finns en sida som säger att individen har ett inneboende 

ansvar, samt en förmåga att kunna fatta självständiga beslut, medan en annan sida menar att en del 

människor inte kan uppnå självständighet. Genom att tillämpa empowerment i detta läge ligger 

vikten enligt författarna i att se människan bakom den utsatta klienten och locka fram de sidor som 

klienten gömmer bakom sitt socialt avvikande beteende. Vidare ska hjälparen utifrån detta försöka 

skapa målsättningar. Målet är således att försöka befria individen och sammanfoga honom med sitt 

riktiga jag.     

 

”Empati – att förstå andra människors känslor”  
Ulla Holm (2005) skriver i sin bok om begreppet empati och vad det innefattar att kunna visa 

empati för en annan människa. Att visa empati kan enligt Holm sammanfattas som en förmåga att 

kunna sätta sig in i en annan människas livsvärld och visa förståelse för dennes känslor. Genom att 

ha ett empatiskt förhållningssätt kan hjälparen lättare se vad som ligger bakom den hjälpsökandes 

handlingar och tankar. Därigenom kan den professionella förhålla sig till empatin utifrån den 

hjälpsökandes behov och samtidigt hålla sina egna känslor åt sidan. Att ha en empatisk förmåga 

utgör en viktig och central del av den professionella hållningen i mötet med klienter, menar Holm. 

Med detta menas att socialarbetaren måste klara av utmaningen att vara medveten kring, ha kunskap 

om, samt ha förståelse för hur såväl klienten som hjälparen själv hanterar och reagerar i mötet dem 

emellan.  
      Den professionella hållningen är därigenom viktig, då interaktionen mellan klient och 

socialarbetare är enligt Holm avgörande för hur samarbetet dem emellan ska fortlöpa samt huruvida 

sessionerna präglas av tillfredsställelse eller olust. Att ha en professionell hållning ställer även krav 

på socialarbetaren att kunna skilja det privata från yrkesrollen genom att vara objektiv och hålla en 

distans till klienten. Det är dock viktigt att den professionella inte glömmer bort att det är okej att 
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visa känslor samt använda sig av den egna personen i sin yrkesroll. Att vara personlig i mötet med 

klienten innebär att den professionella är närvarande i sin egen person och inte uppträder som en 

stel och otrygg hjälpare. Detta innebär också att den professionella måste använda sig av ett språk 

som har ett känslomässigt innehåll och som klienterna förstår, menar Holm. De personer som ser ett 

problem med att vara personliga i sina yrkesroller tenderar ofta att blanda ihop begreppen personlig 

och privat. Professionaliteten hos socionomen bygger vidare på att denne ska visa respekt för 

klienten och dennes känslor. Genom att uppvisa ett respektfullt bemötande gentemot klienten bidrar 

det till en känsla av trygghet hos klienten, vilket vidare gör att klienten lättare vågar ge uttryck för 

sina känslor i mötet med den professionella. Vidare måste den professionella kunna lyssna aktivt på 

klienten och tydligt visa att den gör sitt bästa för att kunna sätta sig in i dennes situation, även fast 

den professionella inte kan förstå.  

 
”Professionell hållning innebär en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som – på kort 

och lång sikt – gagnar den hjälpsökande, inte av de egna behoven, känslorna och impulserna. Det 

innebär att visa respekt, intresse, värme, medmänsklighet, empati och ett personligt bemötande” 

(Holm, 2005, s.42).  

 

Komponenter som är viktiga för att kunna utveckla en empatisk förmåga är att socialarbetaren 

besitter personliga erfarenheter samt självkännedom, för att kunna känna in en annan människas 

tankar och känslor. Enligt Holm är det vanligt att blanda ihop begreppen empati och sympati. 

Sympati beskrivs enligt henne, som att känna medlidande för en annan människa. Enligt Holm finns 

det därigenom en tydlig skillnad mellan begreppen empati och sympati, då sympati innefattar att 

tycka om eller tycka synd om en annan människa. 

 

Studiens centrala begrepp  
Nedan redogörs de tre begrepp som ligger till grund för studien. Begreppen presenteras utifrån två 

olika perspektiv, vilka är egenskaper och förhållningssätt. Detta för att få en tydligare bild av vilka 

egenskaper och förhållningssätt som är viktiga för socionomen att ha med sig i mötet med 

människor i kris.  

 

Professionalitet 

Egenskaper 
För socialarbetaren är tidigare erfarenheter, självkännedom och den egna personligheten viktiga 

egenskaper i mötet med klienter, enligt Gordan (2004). Dock är dessa egenskaper inte tillräckliga 

utan även en teoretisk kunskap är ett nödvändigt verktyg för socialarbetaren, betonar författaren.  

För att kunna tillämpa ett bra socialt arbete krävs såväl en teoretisk kunskap som personliga 

förutsättningar och praktiska erfarenheter. Genom att ha en teoretisk grund har socialarbetaren 

förmågan att kunna koppla egna tankar och föreställningar till vetenskapligt beprövade teorier och 

därmed få en förståelse för klientens situation. Kunskapen gör även att socialarbetaren kan gå 

vidare i sin undersökning av klientens problematik genom att ställa relevanta frågor och därmed få 

en förståelse för vad klienten är i behov av, enligt Gordan.  

 

Förhållningssätt 
Socialarbetaren bör enligt Gordan förhålla sig till klienten på ett tydligt sätt, med en tydlig struktur 

kring hur mötena ska genomföras. Detta utgör en trygghet för både socialarbetaren och klienten. 

Genom den kunskap som socialarbetaren besitter kan hon vara flexibel i sitt möte med klienten och 

skapa en mer personlig kontakt mellan sig själv och klienten. En svårighet för socialarbetaren kan 

enligt författaren vara att inte bli för emotionellt engagerad, det vill säga att inte vilja vara en vän, 

en partner eller en förälder till sin klient. Det handlar om att kunna avgränsa sitt förhållningssätt och 
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inte bli för privat med klienten, att kunna stå emot frestelsen att lova klienten mer än vad som är 

realistiskt, menar Gordan. 

 

Empati 

Holm (2005) beskriver empati som en förmåga hos den professionella att kunna bilda en trygg och 

stöttande relation till den hjälpsökande individen, medan Hammarlund (2001, s. 80) definierar 

empati på följande sätt: 

 
”Empati kan definieras som en förmåga att sätta sig in i hur en annan person känner (sig) i en given 

situation – förmågan att leva sig in i en annan människas liv och ändå stanna kvar i sitt eget”.  

 

Egenskaper 
Empati kan enligt Hammarlund beskrivas som en förmåga, en egenskap hos människan, vilket 

innebär att empati inte är en känsla som människan upplever. Att känna empati för en annan person 

är därmed inte möjligt utan då är det känslan sympati som framstår. Empati framstår inte som en 

självklar förmåga hos alla människor, utan en egenskap som är möjlig att träna upp och utveckla, 

menar författaren. Sympati kan leda till att socialarbetaren blir för känslomässigt engagerad i sin 

klient, vilket kan bidra till att en mer kravfylld relation skapas mellan socialarbetaren och klienten. 

Att vara sympatisk kan enligt Hammarlund innebära att socialarbetaren bygger upp skuldkänslor 

gentemot sin klient, medan klienten i sin tur känner att hon måste vara tacksam gentemot sin 

socialarbetare. 

 

Förhållningssätt 
Hammarlund framhäver att det sociala stödet är viktigt under krisprocessen, det handlar inte om att 

säga så mycket utan det är lyssnandet som blir socialarbetarens huvudsakliga uppgift. Vidare menar 

författaren att socialarbetaren bör ha ett begränsat empatiskt förhållningssätt gentemot sina klienter. 

Detta för att inte bli för känslomässigt involverad, sympatisk, i klientens situation. Att ha ett 

empatiskt förhållningssätt utan att bli för emotionellt berörd blir sedan en utmaning för 

socialarbetaren, menar Hammarlund. Socialarbetaren bör se klienten som ett subjekt och inte som 

ett objekt. Detta innebär att klienten själv får vara med och påverka sin situation istället för att 

socialarbetaren med sin makt bestämmer över klienten.  

      Hammarlund beskriver socialarbetarens empatiska förhållningssätt med att ”det är viktigt att 

vara där, men det är också viktigt att inte dras in i det” (Hammarlund, 2001, s. 83). 

 

Personlig/privat 

Egenskaper 
Att bemöta människor i kris ställer ett stort krav på den professionelle då denne enligt Rökenes och 

Hansen (2006) måste kunna skilja på att vara personlig och privat i mötet med klienten. Enligt 

Hammarlund (2001) måste socialarbetaren kunna skilja mellan den bekräftande närheten och den 

professionella distansen. För att främja en god relation mellan socialarbetare och klient är det 

viktigt att klienten känner sig trygg i mötet med den professionelle, vilket innebär att det är viktigt 

för socialarbetaren att kunna förmedla en personlig värme och närhet där klienten känner sig 

bekräftad, menar författaren.  

 

Förhållningssätt 
Hammarlund beskriver att utmaningen för socialarbetaren blir att hålla en professionell distans och 

kunna ifrågasätta det klienten säger, istället för att uppmärksamma och reagera på det hon tror att 

klienten behöver. Socialarbetaren måste enligt Hammarlund få utrymme att visa upp en personlig 

sida i mötet med klienten för att undvika en relation som präglas av det objektiva, jag – det. 

Utmaningen för den professionelle är att veta var gränsen går mellan det personliga och det privata, 
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menar författarna. Om den professionelle övergår till att bli privat i mötet med klienten kan detta 

skapa otydliga och orealistiska förhoppningar hos klienten vilket kan ge upphov till känslomässiga 

svårigheter. Det väsentliga är att socialarbetaren är medveten om vad syftet är i mötet med klienten, 

att bli privat gynnar inte klientens problem i den specifika situationen. Det är viktigt att den 

professionelle hittar ett förhållningssätt till situationen med en tydlig avgränsning till vad som är 

personligt respektive privat. Detta kan även variera beroende på mötet och situationen. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att den professionella vågar vara sig själv och inte låter 

yrkesrollen göra så att klienterna hålls på avstånd och mötet blir stelt och otryggt, menar Rökenes 

och Hansen.   

 

 

METOD 
 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie vars syfte är att studera vilka egenskaper och 

förhållningssätt som är betydelsefulla för socionomen att ha med sig i mötet med människor i kris. 

En kvalitativ studie är enligt Bryman (2002) tolkningsinriktad, vilket innebär att fokus ska ligga på 

de ord som respondenterna delger samt deras tolkningar av verkligheten. För att få ett giltigt resultat 

har vi genomfört intervjuer med socionomer som på olika sätt kommer i kontakt med krisdrabbade 

människor. Detta sätt att samla data till en studie på kallas enligt Patel och Davidson (2008) för 

halvstrukturerade intervjuer. Författarna menar att en halvstrukturerad intervju är när 

respondenterna får besvara frågor som saknar förbestämda svarsalternativ. Därmed ges 

respondenterna större utrymme till att besvara frågorna med egna ord utifrån sig själva. Forskaren 

saknar samtidigt antaganden kring hur respondenternas svar kommer att se ut, menar författarna. 

Valet av metod gjordes genom att vi vill få möjlighet att kunna identifiera personliga uttryck och 

egenskaper hos respondenterna under intervjuernas gång.  

      Utifrån de kriterier som Patel och Davidson beskriver inriktar sig denna kvalitativa studie mot 

ett induktivt arbetssätt. Detta arbetssätt handlar om att utforska objektet och upptäcka relevanta 

delar till studien över tid. En teoretisk grund behöver inte föreligga från början utan forskaren kan 

utforma en teori kring den empiri som framkommit, menar författarna.  I den här studien valde vi att 

först genomföra intervjuer med våra respondenter och utifrån deras svar har vi kunnat identifiera 

relevant teori.  

     De teorier som ligger till grund för studiens analys är kristeorin och empowerment. Dessa teorier 

har valts ut under studiens gång, då de genomsyrat samtliga respondenters berättelser.   

       

Urval 
I denna studie har vi låtit sex socionomer från olika arbetsplatser berätta om sina erfarenheter kring 

bemötandet av människor i kris. Respondenterna har varit oberoende av varandra och har även haft 

olika roller inom socionomyrket. Fem av intervjuerna har skett i Mellanstad och den sjätte i 

Småstad. I Mellanstad har vi intervjuat en sjukhuskurator, en socialsekreterare från socialkontoret, 

en socialsekreterare från socialjouren, en skolkurator samt en socionom från förebyggandeenheten. 

I Småstad intervjuade vi en socialsekreterare från socialkontoret. Respondenterna består av fyra 

kvinnor, och två män, vilket föll sig slumpmässigt. Vi kom i kontakt med två av respondenterna 

under vår verksamhetsförlagda utbildning under vårterminen 2011och valde därför att intervjua 

dem till studien. En av dem gav oss vidare tips om övriga respondenter som vi kunde tillfråga. Detta 

sätt att söka intervjupersoner brukar enligt Bryman (2002) kallas för ett snöbollsurval, som innebär 

att forskaren tar tillvara på personliga kontakter för att komma i kontakt med respondenter. 

Forskaren tar vidare hjälp av de personliga kontakterna för att finna ytterligare respondenter till 

studien.  Denna form av urval är enligt Bryman (2002) en form av bekvämlighetsurval, där 

forskaren vänder sig till respondenter som är lättåtkomliga. Att genomföra en studie baserat på ett 

bekvämlighetsurval kan enligt Bryman vara en nackdel, då resultatet inte går att generaliseras över 
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en större population, eftersom respondenterna blivit utvalda för att de varit lättillgängliga för 

forskaren och de endast omfattar ett stickprov av populationen.  

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Detta valde vi utifrån att de skulle 

känna sig så bekväma som möjligt under intervjun.  En annan anledning till detta är att vi 

intervjuade socionomerna på deras arbetstid och det var då lättare för dem att ta emot oss än ta sig 

från arbetsplatsen. Innan vi genomförde intervjuerna mailade vi vår intervjuguide till 

respondenterna, så att de fick möjlighet till att förbereda sig och tänka igenom ett ärende som de 

ville delge oss (se bilaga 1). Vi fick tillåtelse av respondenterna att använda en Mp3-spelare som vi 

kunde spela in intervjuerna med. Intervjuerna varade i omkring 1 timme vardera. 

 

Bearbetning av data 
De data som vi fått fram genom våra intervjuer har vi transkriberat och gått igenom för att få en 

struktur och helhet på berättelserna. Vi har sedan valt att presentera respektive respondents 

berättelse i resultatet där tyngden ligger på respondenternas egna ord. I resultatet har vissa 

förändringar skett, då vi ändrat talspråk till skriftspråk, men innebörden är i övrigt den samma. Vi 

har valt att redogöra resultatdelen som ett eget kapitel för att fånga dynamiken i respektive 

respondents berättelse. Utifrån tidigare forskning och teorier har vi sedan gjort en analys av 

resultatredovisningen, vilken presenteras under de tre olika temana, professionalitet, empati och 

personlig/privat. 

 

Intervjuguidens utformning  
Intervjuguiden är av semistrukturerad karaktär (se bilaga 2), vilket, enligt Bryman (2002) innebär 

att den består av specifika teman som ska utgöra fokus för intervjuerna. Respondenterna ges 

därigenom utrymme till att svara på frågorna utifrån hur de uppfattar dem. Vi valde att göra en 

semistrukturerad intervjuguide, då vi ville ställa så öppna frågor som möjligt, för att respondenterna 

skulle få utrymmet att besvara frågorna utifrån vad de själva uppfattade var viktigt. Vår 

intervjuguide har haft sin utgångspunkt i följande teman, professionalitet, empati, samt 

personlig/privat. Enligt Bryman ges forskaren möjligheten att ställa följdfrågor utifrån de svar som 

respondenterna ger på en fråga i en semistrukturerad intervju. Därigenom beslutade vi oss för att en 

semistrukturerad intervjuguide skulle lämpa sig bäst för vår studie, då vi ville att varje enskild 

intervju skulle bli unik och fånga in respondenternas subjektiva upplevelser kring ämnet.  

 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2011) har framställt fyra allmänna huvudkrav som ska beaktas i utförandet av en 

forskning. Dessa krav kallas är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt 

nyttjandekravet. Informationskravet framhäver vikten av att informera respondenterna om 

forskningens syfte, vidare innefattar detta krav att respondenterna ska medvetandegöras kring deras 

rättigheter och villkor för deras deltagande i studien. I denna studie informerades våra respondenter 

om studiens syfte då de tillfrågades att delta i studien. Vid intervjutillfället gavs ytterligare 

information kring studien och dess upplägg, beskriver vetenskapsrådet. Vi tillfrågade 

respondenterna huruvida det var okej att spela in intervjuerna med en mp3 spelare, varpå samtliga 

respondenter gav samtycke till detta. 

      Enligt vetenskapsrådet innebär samtyckeskravet att respondenterna själva får bestämma kring 

sitt deltagande. Respondenterna får därigenom bestämma villkoren kring sitt deltagande, 

exempelvis hur deltagandet ska gå tillväga, skriver vetenskapsrådet. I mailet som skickades ut till 

respondenterna på förhand gavs de möjlighet till att själva bestämma tid och plats för intervjun.  

Konfidentialitetskravet innebär enligt vetenskapsrådet att personuppgifter gällande de som deltar i 
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en undersökning ska förvaras så att informationen inte blir tillgänglig för obehöriga. 

Vetenskapsrådet belyser vikten av att tystnadsplikten beaktas, då forskningen innefattar etiskt 

känsliga uppgifter gällande enskilda och identifierbara personer. Vid respektive intervjutillfälle 

belyste vi vikten av att respondenterna inte delgav oss namn på några berörda, samt att de inte gav 

för mycket information om sina fall så att de berörda inte kan identifieras av utomstående. Med 

beaktande av etik och sekretess tydliggjorde vi även för respondenterna att de presenteras som 

anonyma. Detta ställningstagande gjorde vi utifrån att respondenterna har fått beskriva enskilda fall 

där de mött människor i kris. I resultatet presenteras därmed respondenterna som Anna, Bengt, 

Carin, Diana, Eva och Filip. För att öka sekretessen ytterligare har vi utgått från städerna 

Mellanstad och Småstad. Respondenterna har i sin yrkesroll ett ansvar gällande tystnadsplikt där de 

kan dömas för brott om de bryter mot lagen, såsom den benämns i 20 kap 3§ Brottsbalken: 

 
”Röjer någon uppgift som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt 

förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar 

han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott 

mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år”.  

 

Det sista kravet som vetenskapsrådet beskriver, nyttjandekravet, innebär att de data som insamlas 

för forskningen enbart får användas till forskningens ändamål. Vi informerade respondenterna om 

att intervjuerna som spelades in endast skulle användas till resultatet av denna studie och sedan 

raderas så att de inte skulle kunna användas för annat bruk.   

 

Kunskapskällor och litteraturanförskaffning 
Vi har funnit tidigare forskning på Örebro Universitets databas, elin@orebro, samt på Internetsajten 

uppsats.se. Sökorden vi har använt oss av är kris, crisis, kristerapi, crisis theraphy, sorg, bemötande, 

socialt arbete, katastrof, ”people in crisis” samt ”bemöta människor i kris”. 

 

Validitet och reliabilitet 
Enligt Bryman (2002) är målsättningen för forskaren att observera, identifiera eller mäta det som är 

avsikten för denne att studera, för att studien ska anses ha hög validitet. Intern validitet innebär att 

forskaren finner ett samband mellan de observationer som görs, samt de teorier som forskaren 

framställer. Medan extern validitet mäter i vilken utsträckning som studiens resultat går att 

generalisera i andra miljöer, påpekar Bryman.  

       Genom att vi har intervjuat sex socionomer om deras tankar kring bemötande av människor i 

kris, har vi fångat upp deras personliga tankar och berättelser kring kris. Därigenom kan studiens 

resultat anses ha en hög intern validitet, då vi under insamlandet av data kunnat urskilja att 

respondenternas svar till stor del överensstämmer med den forskning och de teorier som vi 

presenterat under kapitlen om tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Vi kan tydligt 

urskilja att den externa validiteten inte tillgodoses i studien, då syftet är att fånga in personliga 

tolkningar, vilket inte kan generaliseras till någon större population.   

      Patel och Davidson (2008) beskriver att den kvalitativa studien handlar om att göra tolkningar 

och upptäcka människors livsvärldar.  För att kunna mäta validiteten i en sådan studie är det således 

viktigt att se till summan av hela forskningsprocessen. Författarna beskriver vidare att studiens 

validitet även kan urskiljas i forskarens tillvägagångssätt att fånga in tolkningar som anses vara 

trovärdiga från respondenterna.  

      Då detta är en narrativ studie, där syftet är att fånga in respondenternas personliga upplevelser 

och erfarenheter kring mötet med människor i kris, bedömer vi att studiens validitet är tillgodosedd. 

Detta eftersom vi framställt tydliga citat i resultatredovisningen om respektive respondents tankar 

kring egenskaper och förhållningssätt som de upplever är betydelsefullt att ha med sig i mötet med 

människor i kris. 
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Enligt Patel och Davidson mäts reliabiliteten i en studie vanligtvis genom att respondenternas svar 

på en fråga överensstämmer med varandra. I en kvalitativ studie mäts reliabiliteten istället genom 

att de frågor som ställs, fångar upp det unika i varje intervju, vilket även ska framgå i 

respondenternas svar, menar författarna.  

      Bryman beskriver att innebörden av intern reliabilitet är att studiens samtliga forskare har en 

överensstämmande uppfattning kring hur materialet i studien ska tolkas. Vidare menar författaren 

att extern reliabilitet handlar om att studera huruvida studien som genomförts går att upprepa flera 

gånger.  Att uppnå extern reliabilitet i en kvalitativ studie innebär enligt Bryman en svårighet då det 

inte går att utforma identiska kvalitativa studier. Då vi som utfört denna studie har haft en 

överensstämmande bild under framställandet av resultat, analys och diskussion anser vi att denna 

studie har en hög extern reliabilitet. 

 

Metoddiskussion 
Då vi valde att göra en kvalitativ studie valde vi bort att göra en kvantitativ studie. Enligt Thyer 

(2010) innebär en kvantitativ studie att göra mätbara undersökningar på en större grupp människor. 

Utifrån att vi har studerat en mindre grupp med mer djupgående frågor har vi valt bort det 

kvantitativa alternativet. Valet av en kvalitativ metod gjordes utifrån att det gett oss den överblick 

inom ämnet som vi önskat få. En kvantitativ studie skulle inte ge oss de personliga svar, tankar och 

erfarenheter som ligger till grund för studiens frågeställning. En kvantitativ studie skulle heller inte 

ha gett oss möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna.  

      I den här studien har vi avsett att tolka och skapa förståelse för socionomernas berättelser om 

möten med människor i kris. Detta är enligt Patel och Davidson (2003) ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt. Den hermeneutiska forskaren studerar enligt författarna sitt forskningsobjekt på 

ett subjektivt sätt genom att tolka och skapa en förståelse för de tankar och berättelser som 

respondenterna delger. Forskarens egen kunskap, egna tankar och egen förståelse samt de intryck 

som forskaren får under undersökningens gång kan framstå som en positiv del av det slutgiltiga 

resultatet. Den hermeneutiska forskaren skapar enligt författarna en helhetsbild av sitt 

forskningsobjekt, vilket kallas för holism. Detta betyder att helheten är mer än summan av delarna.  

      Den positivistiske forskaren däremot riktar sig mer till det objektiva synsättet och antar en 

forskarroll som studerar kvantitativa metoder med statistiska hårddataanalyser, menar Patel och 

Davidson. Därmed var ett positivistiskt tillvägagångssätt inte relevant för vår studie då resultatet 

utgår ifrån intervjuer. Under intervjuerna har vi studerat respondenternas sätt att berätta sina 

upplevelser kring ämnesområdet, och även fått utrymme till att tolka respondenternas intryck av 

sina berättelser.  

 

 

RESULTATREDOVISNING 

 

I detta kapitel kommer en redogörelse för intervjuerna som legat till grund för studien att göras. 

Respondenternas tankar och berättelser kring sin yrkesroll kommer att presenteras dels utifrån hur 

de själva bemöter människor i kris, dels utifrån studiens tre centrala teman. Varje respondent har 

även fått delge en fallbeskrivning då de mött en eller flera personer i kris. 

      Vi har valt att intervjua sex socionomer från olika arbetsplatser som på ett eller annat sätt 

kommit i kontakt med människor i kris. Vi kommer nedan att göra en kortfattad presentation om 

respektive respondents arbetsplats samt deras arbetsuppgifter. För att säkerställa anonymitet och 

sekretess beträffande respektive respondent har vi valt att använda oss av fingerade namn. Vi utgår 

från städerna, Mellanstad och Småstad, vilka är belägna i två olika kommuner.  
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Presentation av respondenterna 
Anna – Sjukhuskurator, Mellanstad 

Anna arbetar som sjukhuskurator i Mellanstad och har arbetat som socionom i totalt 6 år. Annas 

arbete går i stora drag ut på att göra psykosociala utredningar, psykosociala bedömningar och 

psykosociala behandlingar, samt ge social information och rådgivning, sociala stödåtgärder och 

bistå med rehabiliteringsarbete. I arbetet ingår även olika typer av samtalsbehandling, vilka bland 

andra är presentationssamtal, krissamtal, motiverande samtal, stödsamtal, bearbetande samtal, 

anhörigsamtal och parsamtal. Vad gäller rådgivning och information kan Anna till exempel hjälpa 

sina klienter med myndighetskontakter, olika ansökningar samt att skriva intyg. Även vårdplanering 

är en del av yrket som sjukhuskurator. 

 

Bengt – Socialsekreterare, Småstad 

Bengt har arbetat som socionom i 30 år och arbetar idag som socialsekreterare i Småstad. Bengt har 

två huvudsakliga arbetsuppgifter, vari den ena rollen är att arbeta inom familjerätten, och den andra 

att arbeta i mottagningen inom familjeenheten. Inom familjerätten består arbetsuppgifterna av 

vårdnads-, boende- samt umgängesutredningar till tingsrätten. I mottagningen tar Bengt emot och 

behandlar anmälningar samt ansökningar som inkommer till socialtjänsten  

 

Carin – Socialsekreterare, Mellanstad 

Carin arbetar som socialsekreterare i Mellanstad, vilket hon har gjort i drygt 30 år. Carin uppger att 

hon tidigare har arbetat som arbetsledare för en grupp utredare inom socialtjänsten och att det är den 

rollen hon kommer att utgå ifrån under intervjun. Carin förklarar att ett sådant arbete handlar om att 

stötta utredarna, fatta beslut enligt delegation samt medverka i krångliga ärenden. Under sina 

yrkesverksamma år har Carin främst arbetat med familjehemsvård, där barn har varit placerade 

utanför den biologiska familjen.  

 

Diana – Socialsekreterare, socialjouren, Mellanstad 

Diana har arbetat som socionom i 26 år och har under merparten av sin karriär arbetat inom 

socialtjänstens myndighetsutövning. Idag arbetar Diana på socialjouren i Mellanstad, som är en akut 

verksamhet för socialtjänstens myndighetsutövning på icke kontorstid. Socialjouren ansvarar över 

Mellanstad samt fyra andra kommuner i länet, och är då nåbara under kvällstid. Socialjouren har 

även beredskap på nätterna gällande socialjoursärenden samt POSUM ärenden, något som dock 

enbart rör Mellanstad och inte de övriga kommunerna i länet. POSUM är en verksamhet inom 

socialjouren som arbetar med krisgruppsarbete vid stora olyckor eller katastrofer.  

 

Eva – Skolkurator, Mellanstad 

Eva arbetar som skolkurator i Mellanstad sedan 6 år tillbaka. Hon har tidigare erfarenheter inom 

bland annat socialtjänsten. Som skolkurator handlar det först och främst om att arbeta för elevhälsa, 

vilket för med sig många olika arbetsuppgifter.  Eva berättar att hon har enskilda möten med elever, 

att hon ingår i ett team som arbetar främjande och förebyggande inom skolan, att hon möter 

föräldrar samt att hon blir inkopplad då någonting händer kring en elev. Eva arbetar med barn och 

ungdomar i åldrarna 0-16 år, vilket innebär att hon både kan vara inkopplad i möten på 

barnavårdscentralen BVC och med skolungdomar.  

 

Filip – Socionom inom förebyggandeenheten, Mellanstad 

Filip har många års erfarenhet inom socionomyrket och arbetar idag i en verksamhet som hör till 

förebyggandeenheten. Verksamheten är riktad till individer i alla åldrar vars anhöriga har problem 

med alkohol, narkotika och tabletter. För närvarande träffar de människor i åldrarna 6-50 år. Filip är 

noga med att poängtera att de inte arbetar med någon behandling eller terapi, trots att deras arbete 

medför terapeutiska effekter.  Verksamheten består idag av fyra personer som arbetar heltid och 
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verksamheten har funnits i fyra års tid. Arbetsuppgifterna går till stor del ut på att förmedla kunskap 

kring teman som beroende, medberoende, roller, känslor samt eget mående.  

 

Att bemöta människor i kris 
När det kommer till att bemöta människor som är i kris menar Anna att det är viktigt att kunna ha 

ett bra bemötande då de är sårbara. Gällande sitt eget bemötande säger Anna,  

 
”jag tänker att jag vänder lite på steken, vad skulle jag vilja ha om jag blev allvarligt sjuk och 

drabbad?”… ”då skulle jag vilja träffa en person som är orädd, som har ett öppet sinne, som har 

någon form av positiv utstrålning i sin person, den får gärna vara lugn och stabil och jag förväntar 

mig en god lyssnare”.  

 

Anna tror att hon skulle känna sig väl bemött om hon träffade en sådan kurator och eftersträvar ett 

sådant förhållningssätt gentemot sina klienter.  

      Bengt förklarar att han tycker det är viktigt att kunna visa värme och närhet i mötet med klienter 

i kris. Att kunna bjuda på en kopp kaffe, och om det känns okej för klienten, tycker Bengt att det 

kan vara bra att ta folk i hand. Han menar att beröring kan vara mycket viktigt för vissa individer. 

Bengt tar vidare upp vikten av att vara tydlig i mötet med en klient i kris, att repetera det som sägs, 

att skriva, rita och sammanfatta, ”att ha hyggligt mycket struktur helt enkelt”. Något som Bengt ser 

som en självklarhet i alla professionella möten är att lyssna koncentrerat, ”att visa att klienten har 

min hundra procentiga uppmärksamhet”. Därigenom tydliggör Bengt att det är viktigt att 

exempelvis inte ha några mobiltelefoner som börjar ringa i närheten. Att ha en intresserad 

kroppshållning och att se människor in i ögonen är även viktiga aspekter enligt Bengt. ”Bemötandet 

handlar om att få folk att känna att dom är viktiga”. Bengt förklarar att han tror att den 

professionella kommer långt på att ”bemöta folk som man själv vill bli bemött på”.        

      Carin anser att det är viktigt att bemöta människor som är i kris med respekt, ”att respektera att 

de är i kris och att det är deras upplevelser av kris, det är inte mina”.  Carin tycker även att det är 

viktigt att visa uppmärksamhet, att vara ärlig och uppriktig samt att vara tydlig mot de klienter som 

hon möter. Likaså hävdar Carin vikten av att visa hänsyn och att ha en känsla för tajming, för att 

skapa ett bra bemötande gentemot klienter i kris. 

      Diana berättar att socialjouren blir indragna i mycket dramatiska händelser när någon avlidit 

eller dött akut och hon förklarar att hon ofta tänker ”gode gud, vad ska jag göra?” minuterna innan 

hon är framme vid olycksplatsen. Men Diana förklarar att de under årens lopp försökt hitta något 

slags lugn i det, ”för vad som än har hänt så är det ju inget man kan göra för att göra det ogjort”. 

Diana påpekar att det enda hon kan göra är att vara lugn, stabil, lyssna in och registrera vilka behov 

som finns i varje enskild situation. Hon menar att ”det egentligen inte spelar så stor roll vad man 

säger”.  

      Enligt Diana är det viktigt att vara närvarande, att finnas där, och att låta bli att tänka på hur hon 

själv ser ut eller vad hon säger, då det viktiga är att lyssna mer än att prata. Diana påpekar att 

personalen på socialjouren möter mycket olika reaktioner hos människor, allt från aggressivitet till 

att folk agerar precis som vanligt, vilket kan vara mycket märkligt att möta.  ”Så det finns ju inget 

som säger hur man ska vara riktigt, men man ska vara lugn och stabil”. 

      Eva säger att hon tror jättemycket på mötet, ”och jag tänker att kris eller inte kris så är det 

viktigt att man möter upp och är tydlig med vem man är och vilken roll man har”. Vad det gäller att 

bemöta människor i kris menar Eva att det är av stor vikt att hon berättar vem hon är och vad hon 

kan göra, samt att det är viktigt att lyssna till personen som är i kris. Eva diskuterar även kring vad 

kris är och menar att bemötandet handlar lite om i vilket kristillstånd personen befinner sig i. 

Ytterligare en viktig del som Eva tar upp vad gäller bemötandet är den fysiska miljön, ”att man tar 

emot på ett vettigt sätt, att man har någonstans att sitta där man inte blir störd, det tror jag är bra”. 

Vidare framhäver Eva att ”lyssnandet blir grunden när man möts”.  
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Filip uppger att bemötande för honom handlar om att visa respekt och att ta sig tid att lyssna. Han 

förklarar vidare att det är viktigt att ta individerna på allvar, då många av dem aldrig haft någon som 

lyssnat på dem tidigare. Filip berättar att många av dem som han möter, tror att de är ensamma i sin 

situation och att det då är viktigt att visa dem, och förklara, att så inte är fallet. 

      Filip förklarar att om en människa är i akut kris så måste han som professionell skapa sig en bild 

av deras situation just nu, vad är det som hänt, var de befinner just nu och vad kan de behöva en 

stund framöver? 

      Filip menar att det är viktigt att se till så de personer han möter inte är ensamma, och därigenom 

ta reda på om de får någon hjälp eller vad de kan vara i behov av för hjälp. Att skapa en positiv 

atmosfär, kanske bjuda på en kopp kaffe, se till att individerna får tid och blir lyssnade på. Filip 

belyser vikten av att se till så att de vågar prata och att ”inte sätta sig på några höga hästar”.  

 

”När jag mötte en människa i kris” 
Annas berättelse 

Anna berättar om en kvinna som hon mötte i samband med att kvinnan blev inlagd på sjukhuset för 

utredning. Under utredningen framkom det att kvinnan hade en svår och obotlig sjukdom. När 

beskedet för detta skulle lämnas till kvinnan och hennes familj, make och två barn, medverkade 

Anna tillsammans med en läkare. ”Och då såklart, när hon får veta vad hon drabbats av, och 

familjen får veta, så blir det förstås en chock för dem i den stunden”.   Anna beskriver att hon satt 

kvar i rummet tillsammans med familjen efter att doktorn hade gått ut. Hon berättar att hon då 

fungerade som ett stöd, en lugn och stabil person som kunde förse familjen med det de var i behov 

av ”det kan vara näsdukar för att de är ledsna, chockade och gråter. Det kan vara nått att dricka 

eller om de behöver en filt”. Anna berättar att hon blir mer passiv i en sådan situation och att hennes 

jobb blir att ”ha uppsikt och registrera hur var och en tar den här situationen och så får jag försöka 

läsa av om det är något jag kan stötta med eller hjälpa till med just då”. 

      Anna berättar att hon mestadels bara satt hos familjen och ”när jag kände att situationen 

började lugna ner sig lite, då kände jag också att nu är det dags för mig att dra mig härifrån för nu 

behöver familjen få vara ifred en stund”. Anna uppger att hon då gav sina kontaktuppgifter till 

familjen så att de kunde kontakta henne vid behov. Anna berättar att kvinnan låg kvar på 

avdelningen och att hon besökte kvinnan flera gånger i veckan för att se hur det var med henne. 

Ibland träffade Anna även kvinnans familj då de var på besök på sjukhuset. Då pratade hon med 

dem om deras upplevelser kring situationen. När kvinnan hade avlidit följde Anna även upp 

familjen genom att ringa hem till dem. 

      Vad det gäller den egna rollen, som hjälpare i ett möte med människor i kris, säger Anna att ”det 

är klart att det känns, jag blir ju alltid berörd såklart, utav människor som blir svårt drabbade av 

sjukdom, det vore ju nästan omänskligt att inte bli berörd”. Vidare berättar hon att hon och hennes 

kollegor får handledning samt att hon har gått i egen terapi, vilket gjort att hon fått god 

självkännedom och kan hantera sådana känslor. Anna beskriver vidare att detta är viktigt eftersom 

hon annars skulle ta med sig dessa känslor vidare, kanske till och med hem till sin familj. Anna 

säger att ”jag måste ju lära mig att förhålla mig till det, det är oerhört viktigt, annars tror jag att 

man blir energilös själv och det är inget bra”. 

 

Bengts berättelse       

Bengt väljer att delge oss ett ärende där han mötte en kvinna vars situation han upplevde krisartad. 

Kvinnan var hjälpsökande på socialtjänsten, då hon var på väg att lämna sin man och ta med sig 

barnen. Kvinnans man hade varit med om en olycka och efter det blivit deprimerad. Kvinnan hade 

en stor oro över att mannen drack för mycket. Hon önskade även att han skulle ta ett större ansvar 

gällande barnen. Bengt berättar att han träffade kvinnan ett par gånger. Vid ett möte träffades de 

tillsammans med en missbrukshandläggare, och i ett annat möte med en livscoach från 
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försäkringskassan. Bengt berättar att kvinnan var på väg att flytta tillbaka till sin ex-man, som hon 

även hade gemensamma barn med.  

      Bengt berättar att han insåg att kvinnan var i kris, ”hade jag bara varit en vanlig 

familjerättshandläggare hade jag kanske sett mer strikt på det, att det här är ett samarbetssamtal 

punkt slut”. Bengt förklarar vidare att hon var ostabil och ville ha hjälp, och att han därför kunde 

”sträcka sig lite längre”.  Bengt berättar vidare att kvinnan var på väg att flytta från orten och att 

hon var rädd för att hennes nuvarande man skulle ta livet av sig, då han hade pratat om att göra det 

tidigare.  

      Bengt upplever att han var en rådgivande kontakt. Han förklarar att han ”blir extra taggad” när 

en människa vänder sig till socialtjänsten och ber om hjälp. Vidare berättar han att han vill vara som 

bäst när människor tar kontakt, då många blir tvingade att gå till socialtjänsten mot sin vilja. Bengt 

upplever därför att han kunde ha en avslappnad roll i ärendet, då han inte hade något 

handläggningsansvar, och kunde gå lite utanför ramarna, 
 

”Jag måste ha gjort något ovanligt där, jag gav henne numret till min tjänstemobil, och den ringde en 

gång tidigt på morgonen, och av någon anledning valde jag att svara, och det är jag väldigt glad över 

att jag gjorde”.  

 

Carins berättelse 

Carin berättar om ett ärende där de skulle verkställa en dom gällande ett omhändertagande av ett 

barn, och där föräldrarna till barnet inte ansåg att det fanns ett vårdbehov. Carin beskriver att det 

fanns ett hot om att föra barnet ut ur landet, vari de var tvungna att begära polishandräckning vilket 

gjorde situationen mycket dramatisk, ”och det var inte speciellt roligt för varken mig eller den 

handläggare som var med och det var inte roligt för föräldrarna”. Carin förklarar föräldrarna som 

mycket förtvivlade människor som skrek och försökte hålla kvar sitt barn, samtidigt som polisen 

försökte hålla dem borta från barnet. ”Sen efter det möta de här föräldrarna för att vi ska kunna få 

så bra familjehemsvård som möjligt. Då gäller det att hålla sig lugn, då de är väldigt arga och 

förtvivlade, de skriker och de bråkar”. De här föräldrarna uttryckte sin kris på ett fysiskt sätt, menar 

Carin. Vidare beskriver Carin att det är hennes jobb att försöka få detta att fungera, så att barnet och 

föräldrarna kan träffas under lugna förhållanden. Dock menar Carin att föräldrarnas kris gick ut 

över barnet på så sätt att ”de använt sig av umgängestiden för att skälla ut oss och tala om hur det 

är”. Utifrån detta beskriver Carin att hennes roll är att vara tydlig och förklara för föräldrarna vad 

det är som gäller, ”vi har en dom och vi ska verkställa domen”.  Carin berättar att det är viktigt att 

hålla fast vid det beslutet som är taget och att klargöra detta för föräldrarna.  

      Carin uppger att det i sådana här situationer är viktigt att hon behåller sitt lugn, ”även om det 

blir väldigt närgånget och hotfullt i en krissituation”. Carin menar att det är viktigt att ha en 

förståelse för att föräldrarna är i kris och att det inte är så konstigt att de reagerar som de gör. Vidare 

säger Carin att hon i mötet med de krisdrabbade föräldrarna reflekterade över sig själv, ”hur skulle 

jag själv ha reagerat om jag suttit på andra sidan?” Hon säger samtidigt att hon inte får dras in i 

det, genom att till exempel argumentera kring beslutet som redan är fastställt, ”jag kan inte stå och 

skrika tillbaka”. 

 

Dianas berättelse 

Diana berättar om ett ärende där hon, bland andra, följde med polisen och lämnade ett dödsbesked 

till en kvinna från Mellanöstern, vars dotter hade gått bort i en olycka. Diana berättar att hon hade 

tidigare erfarenheter från kvinnan, genom ett omhändertagande av dottern. Kvinnan hade flera barn 

och Diana berättar att hennes kollega tog med barnen till lekparken, då polisen skulle lämna 

dödsbeskedet. ”Nu efteråt kan jag ju fundera varför vi tänkte så, det var ju utifrån ett svenskt 

perspektiv faktiskt”. Diana förklarar att kvinnan var på väg ut när de ringde på dörren och att 

kvinnan lade märke till personalen från behandlingshemmet, vilket ledde till att hon frågade efter 

sitt barn,  
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”Då såg jag på henne i hennes ögon att hon fattade, det var liksom först ett glatt hej och sen dog 

liksom ögonen och hon frågade efter sitt barn, och då säger ju polisen ganska direkt, de lindar inte in 

det utan de säger på ett sakligt och neutralt sätt vad som har hänt”. 

 

Diana berättar att kvinnan började springa runt i lägenheten, samt att hon rev ner saker i lägenheten. 

Hon rev sig även i ansiktet och kläderna. Sedan sprang hon ut i trädgården. Diana förklarar att hon 

kände sig hjälplös, ”jag insåg ju att det låg på mig att ta tag i det här och fixa det här”.  Kvinnans 

beteende pågick under flera timmar, ”jag tänkte att hon har fått en psykisk kollaps, hon behöver ju 

till ett sjukhus”. Diana fick därmed försöka behålla ett lugn och prata med kvinnan genom tolken 

som var med. Diana berättar att de sedan tog med henne till sjukhuset, där hon fick träffa en 

psykiater ”då visade sig något som var jättehäftigt”.  

      Diana berättar att hon hade en uppfattning om att kvinnan var rätt ensam och isolerad från tiden 

de omhändertog kvinnans dotter. Innan kvällens slut hade sex till åtta personer kommit för att möta 

upp henne. Diana såg detta som en stor lärdom, att kvinnans reaktion var naturlig, utifrån hennes 

kultur. 

      Vidare berättar Diana att hennes roll i detta ärende till stor del handlade om att hjälpa till att 

ordna med praktiska saker.  Diana beskriver att hon tror att det är viktigt att inte vara rädd inför det 

dramatiska, att inte kunna hantera utsatta människor. ”Det är klart att man är orolig och känner sig 

lite nervös, men att man är sig själv och ta emot det man får på sig, det är något man måste klara 

av”. 

 

Evas berättelse 

När det kommer till att berätta om ett möte med en person, eller flera, i kris vill Eva delge oss tre 

olika möten som hon varit inblandad i. Det första mötet Eva berättar om handlar om en familj som 

varit utsatta för en katastrofhändelse på sin resa, där de mist en familjemedlem. Eva beskriver att 

hon åkte ensam till flygplatsen för att möta upp familjen, utan att veta vad det var hon skulle möta. 

Eva berättar att hennes uppgift blev av mycket praktisk karaktär. Familjen var i dåligt skick och 

skulle färdas till sjukhus, väl vid sjukhuset mötte andra upp och Eva kunde överlämna familjen till 

dem. Eva berättar att hon hade kontinuerlig telefonkontakt med familjen för att se så att de 

tillgodosågs det de var i behov av. Hon tydliggör att hon inte hade några förväntningar på familjen 

som till exempel, ”när jag ringde första gången så visste de inte vem jag var, fast jag hade mött 

dem ute på plattan, lett dem till bilen och kört dem till stan”. Eva beskriver vidare att ”även om 

man finns där och kommer nära en stund så kanske inte det är det viktiga. Man måste kunna 

förhålla sig till det”. Eva berättar att familjen, som var bedrövade av sorg, mötte många olika 

människor i samband med krissituationen och att de fick professionell hjälp som var mer avancerad 

än en kuratorskontakt.  

      Det andra mötet som Eva berättar om handlar om en kvinna som fick besked om ett 

fängelsestraff, ”och det är ju också en kris”. Eva berättar att kvinnan var mycket förtvivlad över 

beskedet, hon hade småbarn och det var mycket praktiskt som skulle ordnas med, ”och jag undrar 

om det inte blir ganska mycket så, utöver lyssnandet, så blir det ganska mycket praktiskt när 

människor har hamnat i kris”. 

      Det tredje fallet Eva berättar kring handlar om en elev på skolan, vars syskon tog sitt liv. Eva 

beskriver att i den situationen tillsattes många stödinsatser kring eleven vilket gjorde att de var 

tvungna att sortera ut vilka som skulle arbeta kring elevens kris, ”där valde jag att backa för jag 

hade ingen tidigare relation till eleven”. Dock berättar Eva att hon följde upp och att det i ett 

krisarbete inte handlar om ett eller två möten utan att det blir en längre process, ”tills man tunnar ur 

och kan gå vidare själv”. 

      Enligt Eva så går det av bara farten när det händer saker av kriskaraktär, ”som tur är hinner 

man inte fundera så mycket, för då kanske man skulle tycka att det blir mycket svårare”. Eva 

beskriver att hon i sådana situationer går in i sin jobbroll där hon möter upp, lyssnar ”och gör det 
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där man tror att man kan”. Vidare berättar Eva att det är först efteråt som hon kan reflektera över 

mötet och då bli mer ifrågasättande. Som exempel på detta säger hon ” att åka ut och hämta en 

familj, där kan jag tänka – varför var vi inte två?”. Eva säger att det oftast blir bra i stunden, ”är 

man inte otroligt klumpig så kan man nog inte göra så mycket fel”. Det kan handla om att känna av 

vad personerna hon möter behöver, som pappersnäsdukar eller en klapp på axeln. ”Det där tycker 

jag att jag klarar av, jag vet inte hur men det funkar, det är en arbetsuppgift man tar på sig och då 

funkar det”.  

       

Filips berättelse 

Filip väljer att ta upp ett ärende där han i sitt arbete kom i kontakt med en flicka och hennes pappa. 

Flickans föräldrar var skilda och mamman var gravt alkoholiserad samt tablettmissbrukare. Filip 

beskriver att flickans mamma blev utsatt för grov misshandel av sin nya pojkvän, samt att det 

förekom mycket slagsmål dem emellan som flickan tvingades bevittna. Filip berättar även att 

flickan varit ensam hemma med mamman när hon varit påverkad och att hon då försökt väcka 

mamman till liv. Filip förklarar att mamman ofta berättade för flickan om hur mycket stryk hon 

fick, och att hon visade upp sina blåmärken för flickan.  

      Filip berättar att flickan en gång ställde frågan rakt ut ”om inte jag hade fötts, då hade kanske 

inte mamma druckit, och inte ni behövt skilja er”.  Filip förklarar att han tycker att det är sorgligt att 

barn ska behöva brottas med sådana tankar i så ung ålder. Vidare berättar Filip att flickans pappa 

var en mycket framsynt person, vilket Filip upplevde som en stor trygghet för flickan. Filip 

beskriver ett scenario då han träffade flickan och pappan, och flickan hade utbrustit, ”om du 

försvinner pappa, vad händer med mig då?” vari pappan försäkrade flickan om att hans bror, 

hennes farbror, skulle ta hand om henne. ”Då föll en liten sten från barnet i alla fall”. Filip 

förklarar att det var mycket turbulens kring flickan, och att hon fick prata och rita teckningar om 

händelserna. Filip tydliggör att detta var en akut kris för såväl flickan som pappan. Filip berättar att 

de träffade pappan i en enskild föräldragrupp för ensamstående, som har barn tillsammans med 

missbrukare. Där fick han hjälp och stöd i hur han skulle tackla situationen.  

      Filip förklarar att det är tufft att möta ett barn i så ung ålder, ”när man är sju år ska man inte 

behöva hjälpa mamma eller pappa i säng, eller torka spyor, eller vara orolig för sina föräldrar 

eller syskon”. Han berättar vidare att det var viktigt att förklara för flickan att mamman inte var en 

dålig människa, utan att hon hade en sjukdom som gjorde att hon inte kunde styra sitt beteende. 

”Det här barnet älskar sin mamma men barnet tycker att hon är äcklig när hon är full och kladdig, 

då är det viktigt att barnet får reda på att mamma är som två personer”. Filip avslutar sin berättelse 

med att poängtera att det är viktigt att visa förståelse för det som familjen går igenom, och att ta upp 

vikten med att kunna sätta gränser ”man ska aldrig vara sin förälders förälder, man ska få vara 

barn”. 

 

Förhållningssätt 
Anna tycker att det är viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt, ”då menar jag att det är 

viktigt att visa uppmärksamhet gentemot patienten, visa respekt och empati, och så är det viktigt att 

inte vara fördömande”. Anna beskriver att socionomen bör vara öppen för att möta olika 

personligheter. Hon anser även att det är av stor vikt att ha god självkännedom för att kunna ha ett 

professionellt förhållningssätt. 

      Bengt tycker att ett bra förhållningssätt handlar om ”att kunna tänka efter hur man själv blivit 

bemött i en besvärlig situation, det kan man dra lärdom av och bemöta människor på det sätt man 

skulle velat bli bemött själv”.  

      Carin anser att det är viktigt att hon i mötet med klienter lyssnar och bekräftar dem, ”och att se 

dem som människor”. Hon förklarar även att det kan vara bra att sätta sig in i deras situation, 

samtidigt som det handlar om att ha en distans till klienten. Carin uppger även att hon kan vara 

mycket bestämd, även om människorna är i kris, och säga rakt ut att ”såhär är det”. 
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Diana tar upp vikten av att hålla sig lugn i mötet med krisdrabbade människor, ”är man nervös och 

inte kan härbärgera det, då vinner man ju inget förtroende”. Diana beskriver vidare vikten av klara 

av att ta emot, att vara lyhörd, och att framförallt se människors behov.  

 
”Jag tänker att vi socionomer är ett sånt släkte, man vill så gärna hjälpa, men man måste klara av att 

avvakta, för även om det handlar om dramatiska saker, såsom död eller sjukdom, så är det normala 

skeenden det handlar om, inte psykiatri”.  

 

 För Eva handlar förhållningssättet om att ha en ödmjuk inställning. Hon berättar att de inom skolan 

arbetar med vägledande samspel, som handlar om att kunna möta upp och ha en god dialog. Eva 

tror även att en bred kunskap om omvärlden kan vara en bidragande faktor för att kunna ge stöd åt 

de elever, föräldrar och andra berörda som hon möter i sitt jobb. 

      Att ha ett professionellt förhållningssätt är något som Filip fäster stor tyngd vid, ”det handlar 

inte om att få gråta ut mot en prästaxel”. Vidare förklarar Filip att det är viktigt att informera om 

den skyldighet de har i sin arbetsroll, ”att vi kanske måste anmäla om det inte redan är gjort”. Filip 

anser att den professionelle ska bemöta människor såsom hon själv hade velat bli bemött. Filip 

tillägger även vikten av att avlasta dem skuld, ansvar, att kunna prata om andra, så att de vet att de 

träffat andra som är i samma situation.  

 

Professionalitet 
Anna anser att det är viktigt att hon har en teoretisk kunskap med sig i mötet med människor i kris. 

Hon tar upp de olika faserna i kristeorin och beskriver att hon har stor nytta av dem då hon kan 

förklara för patienterna vilka faser de går igenom. Vidare förklarar Anna att teorier är något som 

finns med automatiskt i det praktiska arbetet, att det är en kunskap som hon fått med sig från 

utbildningen som hon ”plockar fram i stunden”. Anna berättar att hon även blandar mellan olika 

teorier beroende på hur situationen ser ut.  

      När det kommer till mötet med den krisdrabbade familjen anser Anna att hon hade användning 

av såväl kunskap, egna erfarenheter och sin professionalitet, ”egna erfarenheter från livet då jag 

själv varit drabbad av kris, ger ju ökade kunskaper kring hur jag ska bära mig åt i jobbet ”. Vidare 

förklarar Anna att professionalitet är att ”kunna skilja på vad som är mitt och vad som tillhör 

patienten”. Anna poängterar att det krävs en god självkännedom i yrket, ”har man jobbat bra med 

sig själv så vet man vart gränsen går”. Hon beskriver att hon är där för att hjälpa patienten, inte 

tvärtom. 

      Gällande struktur och tydlighet förklarar Anna att hon i mötet med familjen var medveten om 

att hålla sig tydlig. Anna anser att det är viktigt att sträva efter att vara tydlig men att det ibland 

även krävs flexibilitet eftersom hon aldrig vet hur situationen ser ut, ”det kan ju hända något 

oväntat, då gäller det att vara flexibel, att kunna rycka in och ta hand om situationen”.   

      Bengt upplever att en stor del av professionaliteten handlar om att kunna identifiera situationen, 

”att veta vad man ska göra och inte göra”. Bengt poängterar vikten av att ha en teoretisk kunskap, 

”kristeorin bör man absolut ha i ryggsäcken”. Vidare förklarar han att han stöter på många svåra 

situationer i arbetet och att arbetsgruppen därmed utgör ett stort stöd. Han förklarar vidare att de får 

handledning en dag i månaden, vilket han upplever som mycket värdefullt och viktigt. 

      Bengt anser att han agerade professionellt i ärendet med den utsatta kvinnan, ”jag var tydlig 

med min uppgift och att jag gjorde det där lilla extra, det var något jag bjöd på”.  Bengt medger att 

han gick utanför ramarna, men förklarar ”jag gick inte in på något som jag inte kände att jag 

behärskade”. Vidare beskriver Bengt att professionalitet för honom är att ha förmågan att kunna 

visa respekt, samt att inte vara avståndstagande gentemot klienten.  

     Bengt anser att det är viktigt att ha ett engagemang med sig i mötet med människor i kris. Han 

förklarar vidare att utgångspunkten i allt hans arbete är att visa klienten sitt intresse, 
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”Klienten kan sitta och tänka att den här personen har betalt, han har en lista på människor han ska 

möta som han betar av. Det gäller att komma förbi det där, att nu är det bara den här klienten som 

existerar”.  

 

Bengts tankar kring struktur och tydlighet i mötet med klienter handlar mycket om att han själv 

lägger vikt vid att han måste veta vad som är hans uppgift i varje enskilt samtal. I ärendet med 

kvinnan upplevde Bengt att det var viktigt att ha en inre struktur, men att han trots det tror att 

kvinnan kände att det var okej att prata ganska fritt.  

     Carin beskriver att professionell är något som hon är i och med utbildningen och att den kunskap 

som hon bär med sig från utbildningen är viktig i hennes roll som socionom. Hon beskriver att den 

teorin som hon först och främst tänker på i mötet med människor i kris är Cullbergs kristeori. Carin 

anser att det skulle vara svårt att förstå människors sätt att uttrycka sin kris på om hon inte skulle ha 

den teoretiska kunskapen, ”så att man inte blir förvirrad och tycker att folk beter sig underligt”. 

Carin anser att de erfarenheter som hon bär med sig efter alla år inom socialtjänsten var till nytta då 

hon mötte de krisdrabbade föräldrarna, ”man vet att det går över”. Carin förklarar att det är viktigt 

att kunna stanna kvar och reda ut det som påbörjats, istället för att byta handläggare. Vidare menar 

hon att detta blir viktigt för föräldrarna då de får se att handläggaren, som de anser har gjort dem 

illa, står kvar och kan prata om framtiden med dem. Carin anser att det är viktigt att ha ett lugn i 

mötet med klienter som är i kris, ”att man är stadig som person och att man har lite med sig i 

ryggsäcken, erfarenheter som man har fått genom åren är bra”.  

      Carin berättar att hon är flexibel i sitt arbete och förklarar vidare att hon kan ge klienterna olika 

lång tid, antingen kan hon gå in till föräldrarna i fem minuter och säga vad det är som gäller och sen 

ta barnet och gå, ”men det är ju ingen profession i det”. Carin anser att det är av stor vikt att 

kartlägga om föräldrarna är kapabla till att lugna ner sig innan hon kan lämna dem. Finns behov så 

tillkallar hon någon annan som kan finnas där som ett stöd för dem. 

      Diana tycker att det är viktigt att ha en teoretisk kunskap för att kunna kalla sig professionell, 

”kristeorin och socialstyrelsens riktlinjer är grunden för vårt arbete”. Diana beskriver vidare att de 

på socialjouren fått utbildning i hur de ska bemöta människor i kris. 

      Diana uppger att förmågan att vara uppmärksam och kunna lyssna är viktiga egenskaper hos den 

professionella. Hon belyser även vikten av att inte lägga fokus på att säga så mycket, då hon menar 

att det viktiga är att vara mottaglig och öppen för vad personen kan vara i behov av. Diana anser 

även att hon måste kunna vara trygg i situationen, ”för det är ju naturligtvis inte så att man åker ut 

till en olycksplats och bara står där, man måste ju registrera vad är det som händer, är det fler här 

som är drabbade som vi inte förstått?” 

      Diana beskriver att en viktig kunskap att ha med sig ur kristeorin är att människor kan vara 

avstängda och inkapabla att ta in det som har hänt, ”då är det viktigt att man förstår och vet vad det 

handlar om”. Detta kan hon relatera till mammans reaktion då hon fick reda på att dottern avlidit, 

”det hade kanske varit enklare för mig om jag hade vetat att det var en naturlig reaktion”. Diana 

upplever att hennes professionalitet hjälpte henne i mötet med mamman genom att hon förhöll sitt 

lugn trots att hon inte kände till uttryckssättet. Vidare förklarar Diana att hon tror att det är bra att ha 

jobbat ett tag för att kunna klara av att möta människor i kris, ”man behöver ha lite råg i ryggen”. 

Diana betonar vikten av struktur, men att hon samtidigt måste kunna anpassa sig till situationen och 

vara flexibel ”det finns ju inte en situation som är den andra lik, så det är klart man måste vara 

flexibel.”.  

      Eva anser att den teoretiska kunskapen är viktig men uppger att hon inte är en teoretiker, ”men 

jag förstår att jag inte hade varit en görare om jag inte hade haft teorierna med mig”. Eva förklarar 

att hon inte funderar över teorierna i det vardagliga arbetet men berättar att hon haft en chef som 

uttryckt ”ni kanske inte tror det men det är faktiskt skillnad på er och de som inte har gått 

utbildningen”. Eva anser hon har användning för den teoretiska kunskapen och betonar att det är 

viktigt att förvalta den.  Eva berättar att hon i mötet med kvinnan hade användning av sin 



23 
 

professionalitet på så sätt att hon visste om vad som skulle göras. Vidare säger Eva att många 

människor i sin natur är bra på att mötas men att teorier och professionalitet är viktigt om hon ska 

jobba med det. 

      Eva tycker att flexibilitet är viktigt då hon möter människor i kris, ”det kan ju vara så att man 

behöver åka iväg någonstans tillsammans, i en akutsituation, och då kan man inte säga ’nej men nu 

gick tiden ut’”. Vidare förklarar hon att tiden beror på vem det är hon möter och säger att ”du ska 

nog inte ha bråttom till nästa möte om du vet att du ska gå in i ett sådant ärende”. 

      Beträffande professionalitet, anser Filip att det är viktigt att socionomen har en teoretisk 

kunskap ”det är väl solklart på något vis, man får ju inte famla i mörkret”. Filip menar att det är 

viktigt att skilja på människor som vill hjälpa till för att de är snälla, och människor som arbetar 

professionellt. Filip förklarar att han och hans kollegor fungerar som en hjälp på vägen för 

individerna, ”vi vill att människor ska använda sina egna resurser, vi ger dem verktyg, för det är ju 

dom som har svaren”. Han förklarar vidare att de som kommer till dem ska bli befriade från sitt 

medberoende, sin skam, och sin skuld, ”vi ska lassa av dem hela ryggsäcken”. Filip upplever att 

tidigare erfarenheter inom yrket samt utbildningen gett honom kunskap som är till nytta i hans 

arbete. ”Det är ju bra med teorier men man får inte glömma att man till slut blir pragmatisk och 

tänker, det här funkar, och då kanske man hittar en blandning, man hittar sin egen väg”.   

      Gällande att kunna lämna jobbet på fritiden säger Filip ”det är en träning och 

personlighetsfråga”. Filip vill dock förtydliga att han i sitt arbete ofta skiljs från grupperna i glädje, 

då det är mycket positiva känslor som kommer upp, ”det är snudd på mätbart”. Genom att Filip 

och hans kollegor utgår från specifika teman i sitt arbete, kan Filip urskilja att de har en viss 

struktur på arbetsplatsen. Han påpekar dock att alla möten skiljer sig från varandra, då varje möte 

måste anpassas efter varje enskild individ och vad denne har behov av att prata om. ”Det måste 

alltid finnas rum för flexibilitet, det är nästan så att man måste kunna trolla”. 

 

Empati 
Anna tycker att det är viktigt att vara inkännande, att ”kunna läsa av både kroppsspråk, höra på 

röstläge och se hur människor uttrycker sig”. Vidare beskriver Anna att det är en förutsättning att 

ha ett intresse för att möta människor när det ingår i yrkesrollen. 

      Anna upplever att hon hade ett empatiskt förhållningssätt gentemot kvinnan och hennes familj i 

deras krissituation, ”jag kunde bemöta dem och jag hade förmågan att sätta mig in i den här 

situationen”. Vidare berättar Anna att i en svår situation handlar det om att hålla fast vid den 

empatiska distansen och inte bli sympatisk, ”jag kan leva mig in i att det är svårt men jag kan också 

vara rationell, så att jag inte förlora mig själv i det här, känslomässigt”. Hon betonar vikten av att 

hon är här för patienten och upplever att hon kunde bemöta den svårt sjuka kvinnan på detta sätt.  

      ”Jag tänker att empati är en förmåga att kunna leva sig in i en annan människas situation”. 

Anna tror inte att alla människor har en empatisk förmåga och menar att det finns en del 

psykiatriska diagnoser som påvisar detta. Vidare säger Anna att ”man kan ha empati i olika stora 

proportioner”, med vilket hon menar att vissa kan ha större och andra mindre förmåga att förstå 

andra människor. Anna tycker att empati är en viktig förmåga att ha i arbetet som socionom och 

säger att ”det är en förutsättning när man hjälper människor som är sårbara”. Anna berättar att 

hon blev berörd då hon mötte kvinnan med den obotliga sjukdomen, ”det känns tufft och det är 

tungt varje gång när någon ska behöva bli drabbad”. Vidare förklarar hon att hon inte blev 

känslomässigt engagerad på så sätt att det följde med henne hem och att hon tänkte på kvinnan 

dygnet runt. ”Jag förlorade inte mig själv i det” säger Anna och menar att detta till stor del beror på 

den handledningen som hon får, ”genom självkännedomen har jag fått lära mig att veta vem jag 

är”. 

      För Bengt handlar empati om respekt och engagemang. Bengt belyser att empati är en viktig 

egenskap, att kunna visa att han blir berörd av klientens situation. Han tror även att den 
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professionella måste kunna vara orädd och ha civilkurage, ”att våga ta i, att våga snacka om det 

jobbiga som hänt i krisen och inte svamla och himla”. 

      I förhållande till det ärende som Bengt tog upp så upplever han att han visade henne empati 

genom att han ”köpte hennes sanning” och tog det vidare därifrån. Bengt tar även upp sympati och 

säger att han upplever det som en gräns då professionaliteten förflyttats till att vara privat, men 

”sympati får inte handla om att tycka synd om” förklarar han. Vidare säger Bengt att han kan känna 

sympati, men att han får försöka att ”maskera den”. Han förtydligar också vikten av att han har ett 

uppdrag med ett ansvar att fullfölja och att han då inte kan inge falska förhoppningar till sina 

klienter genom att ” visa så mycket sympati att personen känner yes, det här är min handläggare 

som företräder mig.”  

      Att bli känslomässigt engagerad i mötet med en klient är något som Bengt berättar att han blir, 

”jag tror man ska vara känslomässigt engagerad, men vara väldigt tydlig med sitt uppdrag, att man 

inte förlorar sin professionalitet”. Bengt förklarar att han tror det kan vara lättare som professionell 

att inte ta med jobbet hem om man tränat lite, men att det är svårare som ny, ”för många kan det 

handla om osäkerhet, att man ältar efteråt om man gjorde rätt eller fel eller borde gjort på något 

annat sätt”. Bengt menar att alla eftersträvar att göra ett så bra arbete som möjligt, men vill ändå 

påpeka att ”i det här jobbet har man aldrig en facit, man vet aldrig hur det hade gått om man hade 

gjort på något annat sätt”.  

      Carin förklarar att hon upplevde att hon var empatisk gentemot föräldrarna, ”men om du frågar 

dem så tror jag inte att de tycker det, då var jag nog bara elak”. Carin säger att det är viktigt att 

lyssna in och försöka höra, ”vad är det för nått de går igenom och vad känner de?”. Vidare 

beskriver Carin att det blir en maktlöshet för föräldrarna där hon har makten att ta deras barn ifrån 

dem, ”de behöver inte ens känna att jag är empatisk mot barnet, men det är för mycket begärt att 

de ska känna att jag är empatisk”.  

      Carin anser att empati handlar om att kunna visa respekt, att kunna lyssna och vara närvarande. 

Vidare förklarar Carin att hennes yrkesroll ger henne makt i mötet med klienter och då är det viktigt 

för henne att hon själv kan respektera att hon har den makten. Carin menar att hon inte är kompis 

med de klienter som hon möter men att hon måste kunna lyssna till det de berättar, ”sen kanske jag 

inte hör allting, och då respektera det, att jag kan inte allt”. Carin tror inte att alla människor har 

empati, ”vi har ju faktiskt människor som visar sig inte ha en empatisk förmåga”. Däremot 

förklarar Carin att hon tror att empati är något som går att lära upp för de som har det och ”att man 

kan bli mer och mer ödmjuk inför att man faktiskt kan lyssna på folk”. Vidare förklarar Carin att 

hon tycker att det är oprofessionellt att vara lika empatisk gentemot alla klienter, ”för det är inte 

säkert att jag faktiskt känner att jag tycker om den här personen”. Carin säger att detta är något 

som inte får lysa igenom utan att hon måste ha kontroll över det. Carin förklarar att empati är att 

kunna sätta sig in i hur det kan kännas för en annan människa, ”hur krisen påverkar dem”. Sympati 

däremot kan vara en handling för stunden menar Carin. Carin beskriver att sympati inte handlar om 

att tycka synd om någon utan det är ”mer att göra en sympatisk handling eller ha en sympatisk 

tanke”. 

      När det kommer till föräldrarna som Carin mötte berättar hon att mötet berörde henne 

känslomässigt, ”det var ju väldigt dramatiskt, och det finns ju fortfarande kvar men jag ältar det 

inte”. Carin förklarar att det inte påverkade henne till den grad att hon tog det med sig hem och att 

hon inte kunde sova. Dock berättar Carin att hon har gråtit för barn som farit illa men att hon lärt sig 

att hantera det med åren, mycket tack vare den handledningen som de har på arbetsplatsen. 

      Att kunna känna empati för en annan människa beskriver Diana som ”förmågan att kunna sätta 

sig in i hur människor tänker och känner”. Diana upplever empati som något mycket viktigt i 

hennes arbete. Hon förklarar vidare att hon anser att empatin går hand i hand med professionaliteten 

och att ”man kanske inte klarar av att ha ett empatiskt bemötande om man känner sig livrädd för att 

möta någon som har mist en anhörig”. Diana tar vidare upp hennes syn på skillnaden mellan att 

känna empati och sympati för en annan människa, ”sympati, då tänker jag att man ger mer av sig 
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själv, att man går över gränsen lite, sympati hör hemma mer i privatlivet och empatin med den 

professionella delen”. Det är nog en risk i vårt yrke att ”man vill få klienten att förstå hur väl man 

vill”, menar Diana och påpekar att det är där det gäller att inte gå över gränsen, ”sen behöver man 

ju inte vara stel eller som en blank spegel eller något, men det är inte mig som person som de 

möter”. Diana förklarar att hon inte tror att alla människor har förmågan att kunna visa empati, men 

att hon hoppas att de som väljer att bli socionomer har det, ”annars är det förskräckligt”. Hon 

förklarar vidare att hon tror att det måste finnas en vilja att ta emot, men att förmågan till empati 

säkerligen går att slipa på livet ut. Diana beskriver att det är bra om den som är professionell tycker 

att det är spännande att möta människor och att det då är lätt att bli känslomässigt engagerad, 

”annars har man nog hamnat fel om man inte blir det tror jag, då brister nog empatin”.  

      Diana berättar att det händer att hon tar med sig jobbet när hon går hem, men ”inte så att jag 

ligger och grubblar på nätterna”. Vidare förklarar hon att de erfarenheter hon har med sig från 

yrket gällande dramatiska händelser har gjort att hon lärt sig att hantera det. Diana beskriver, ”om 

man gjort så gott man kunnat, och känt att man verkligen ansträngt sig och haft bra verktyg till att 

kunna hjälpa till, då kan man också lämna”. 

     Eva anser att det är viktigt att ha empati och att ha en förmåga att känna in och bemöta personen 

i dennes situation. Vidare menar Eva att den som kommer för att få stöd har tagit ett stort steg och 

behöver då ges utrymme till att få berätta sin historia,  

 
”för jag tror att vissa söker hjälp, precis som när man söker vårdcentral när man är sjuk att vissa 

ringer varje vecka och säger att de är sjuka, men för många så tror jag att det är så att när man väl 

tar steget, då behöver man ju faktiskt bli mött på ett vettigt sätt”. 

 

Eva upplever att hon hade ett empatiskt bemötande gentemot kvinnan hon mötte, ”hon var ju 

mamma och jag är ju förälder själv, fast det hade jag kanske inte behövt vara”. Då det handlade om 

ett fängelsestraff förklarar Eva att kvinnan hade utfört en felaktig handling, ”men jag kan ändå 

förstå känslan i det läget, att man ska skiljas från sina barn under en längre tid”. Eva säger vidare 

att empati är en förutsättning för att kunna hjälpa till praktiskt, ”för man förmedlar ju nått även i det 

man inte säger”. 

      Eva förklarar att empati är att ”kunna känna med en annan person”, vidare beskriver hon att det 

inte handlar om att kunna förstå exakt men att hon kan ha en känsla för att det blir svårt för en 

annan människa. Eva berättar att hon inte behöver bli ledsen eller djupt berörd men att det ”är 

hårfint när man själv blir berörd”. Vidare förklarar Eva att det blir olika beroende på om det är en 

kompis eller om hon är på jobbet, ”på jobbet blir det på ett annat sätt, då håller man sig empatisk 

på jobbsätt”. Eva säger att det viktigaste med empati är att kunna bemöta en känsla. 

      Eva berättar att hon blir känslomässigt berörd i de flesta möten och att hon ofta känner behov av 

att få prata om det med en kollega efteråt. ”Man kan ju inte göra allt det här praktiska utan att ha 

en känsla i det”, menar Eva. Eva säger vidare att hon inte låter sina känslor ta över och berättar om 

ett möte då gråten var nära, ”då hade jag en kollega som sa åt mig att räkna baklänges från 200, 

och det fungerade”. 

      Empati betyder för Filip ”att kunna sätta sig in i någon annans situation, att kunna känna med 

en annan människa”. Han förklarar vidare att det är svårt att dela på, ”för vi kan ju aldrig förstå 

fullt ut hur en annan människa upplever saker och ting”. Vidare menar Filip att han tycker att ordet 

förstå är något som den professionella ska vara sparsam med, då ”man kan inse, men inte förstå”. 

Filip upplever att begreppet empati hänger samman med respekten för den hjälpsökande. Filip 

förklarar vidare att det är viktigt att visa ett intresse, ”att man följer med exakt i det de säger” och 

därefter bekräftar dem. Vidare menar han att bekräftelsen ligger i ”att man bryr sig, att man 

frågar”. Betydelsen av empati är enligt Filip att känna med en människa, medan sympati är att 

känna för en människa. Att skilja på att vara empatisk och sympatisk är inte direkt svårt enligt Filip, 

”där kommer professionalismen in tycker jag”. Filip förklarar att sympati är mer privat för honom, 

”sympati, då står man inte bara bredvid, då är man inne i det”.  
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Filip berättar att han blir känslomässigt engagerad i ärenden. Han förklarar dock att han inte tar det 

med sig det hem trots att han känner med de berörda. ”Man kommer ju inte undan att man har 

känslor själv, man är ingen robot”. Han förklarar att han tycker det är naturligt att känna med 

människor, ”annars hade jag nog varit rädd för mig själv om jag inte gjorde det”.  

      Filip påpekar att det är viktigt att ha en humanistisk grundsyn, ”vi kan inte stå och peka på vad 

som gäller, för människorna har kraft själva men man måste få dem att förstå vad det här handlar 

om”. Filip förklarar vidare att det är viktigt att visa empati, eftersom den professionelle aldrig kan 

förstå vad individen går igenom. Vidare förklarar Filip att det är betydelsefullt att använda sig själv, 

sin personlighet, som redskap i yrkesrollen, men att inte bli för privat, ”jag vill inte sitta som nån 

terapeut, jag vill vara mig i min roll”.  

 

Personlig/privat 
Vad gäller frågan om att vara personlig och privat säger Anna att personlig är hon när hon kan dela 

med sig av egna reflektioner, medan hon förklarar att privat betyder att utelämna sig själv och sitt 

privatliv. Anna betonar vikten av att inte utelämna sig privat som socionom men att det är okej att 

vara personlig, ”att vara personlig är att kunna bjuda på sig själv”. Vidare förklarar Anna att det 

inte är patienten som ska ta hänsyn till henne, utan att det är hennes uppgift att härbärgera 

patientens känslor och tankar. 

      När det kommer till kvinnan med den obotliga sjukdomen och hennes familj berättar Anna att 

hon blev personlig på så sätt att hon visade sin omtanke, ”jag ville visa att jag fanns där, att jag 

stod ut med deras situation”. Anna berättar att det kändes okej för henne att vara personlig i det 

mötet men att hon inte upplevde att hon blev privat. Hon tror att patienten skulle tappa förtroendet 

för henne och att patienten inte skulle känna någon trygghet med henne om hon blev privat i mötet, 

”för då visar jag inte riktigt att jag håller för patientens behov utan helt plötsligt plockar in mina 

egna behov”. Vidare säger Anna att detta skulle kunna leda till att hon förväntade sig något av 

patienten, ”och det blir ju helt fel rollfördelning, det är ju jag som ska uthärda patientens känslor 

och tankar”.  

      Anna berättar att hon utifrån sin yrkesroll har med sig erfarenheter från andra ärenden i möten 

med patienter och istället för att koppla till sig själv kan hon säga att ”jag kan bekräfta det du 

känner genom att jag hör väldigt många andra patienter berätta samma saker”. Anna förklarar att 

det kan bli en bekräftelse för patienten så att denne inte känner sig helt ensam.  Avslutningsvis säger 

Anna att hon ”aldrig kan förstå en annan människa till 100%”. 

      Bengt berättar att han mycket sällan pratar om sig själv i möten med klienter, ”det händer 

undantagsvis”. Vad Bengt tänker kring att vara personlig i ett möte, är att det är viktigt att visa så 

mycket engagemang som möjligt, ”att visa med ögon och kroppsspråk att personen är intressant 

och att det är just den personen som existerar i just denna stund”. Vad gäller att vara privat i mötet, 

utbrister Bengt ”då har jag gått över gränsen, det är inte okej”.  

 Bengt tror att det är viktigt att vara försiktig med att vara privat i ett myndighetsutövande yrke, 

”jag kommer i slutändan att få stå för något som klienten kanske inte gillar”. Bengt förklarar vidare 

att det kan gå snett om han varit för privat, ”klienten kan då ha känt att det här är min personliga 

vän, och sedan vänds det emot den”. Bengt förklarar slutligen att han tror det är viktigt att vara 

tydlig med ramarna kring vem som ska fatta det slutgiltiga beslutet i ärendet.  

      Carin beskriver att hon är personlig i mötet med klienter genom att hon är närvarande ”så att de 

märker att jag är en människa”. Vidare berättar Carin att hon drar en gräns där och går inte in på 

sitt privatliv med klienterna.  

      Carin upplever att hon var personlig i mötet med föräldrarna genom att hon var närvarande, 

”sen kan jag tycka vad jag vill om domen, men det har inte så stor betydelse vad jag tycker”. Carin 

säger att hon kan tycka att det blir besvärligt, att hon kan känna sympati. Detta förklarar hon utifrån 

två möten med föräldrarna. Det första när hon lämnade beslutet om att omhänderta deras barn, ”då 

kan jag inte säga ’jag förstår precis hur det är’, för det blir falskt” vidare säger hon ”och jag kan 
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inte lägga armen om och säga ’gråt nu lilla gumman’”. Istället förklarar Carin att hon vid nästa 

möte kan ta vid och säga ”jag förstår att det var jättebesvärligt för dig”. Carin säger att det känns 

okej för henne att vara personlig och att hon inte har några bekymmer med det. 

      När det kommer till att vara privat säger Carin att varken de berörda föräldrarna eller andra 

klienter vet någonting om henne. Carin betonar vikten av att kunna vara privat, att till exempel gå 

till affären utan att någon kommer fram och frågar saker. Vidare säger Carin att hon inte tycker att 

det är svårt att få vara privat och om det kommer fram någon till henne kan hon säga ”ring till mig 

på måndag så kan vi resonera då, det blir bra ska du se, nu tar vi helg, hejdå”. 

      Att skilja mellan att vara personlig och privat i mötet med människor i kris är viktigt enligt 

Diana. Hon tycker att det är okej att exempelvis visa att hon har ett intresse för hundar om hon 

kommer hem till en familj med husdjur, ”det kan vara en källa till kontakt”. Hon påpekar att hon 

dock aldrig skulle börja prata om sina barn, ”man har det i sig på något sätt, och det är ju även en 

säkerhet för en själv”.  

      Diana upplever inte att hon blev personlig eller privat i ärendet med mamman, ”en tolk var med 

hela tiden, vilket kanske gjorde att det blev en distans jämfört med om vi hade talat samma språk”. 

Diana förklarar vidare att hon inte tror att hon blir speciellt personlig i något av hennes krisärenden, 

”ens egen person blir inte så viktig då”. Diana förklarar vidare att hon tror att det kan vara lättare 

att bli personlig vid samtal med människor i kris, ”det är ju ändå mänskliga skeenden vi pratar om, 

och då kan jag tänka mig att man lättare hamnar där”. Att bli privat och börja prata om egna 

problem, tror Diana enbart skadar klienten, ”de ska inte behöva bära på mina bekymmer”. Hon 

menar också att det är viktigt att inte flytta fokus från klienten, ”hela grejen med att gå till någon 

annan än sin vän i en sån här situation är ju för att man ska slippa ta hänsyn”.  

     Diana tycker att hon som professionell kan vara personlig, ”vad är motsatsen, opersonlig? då 

får man ju upp en bild av en stram person”. Det viktigaste tycker hon handlar om att kunna 

förmedla ett hopp om hjälp, samt att kunna vara empatisk, utan att det innebär att hon delger något 

förtroende till klienten. ”Jag tror att det är lätt att halka över gränsen i sin vilja att vilja hjälpa”.  

      Därigenom anser Diana att det är en förutsättning att kunna hålla på sina gränser, ”att jag 

kanske skulle vilja krama om någon behöver ju inte betyda att klienten vill bli kramad av någon 

man aldrig har sett”. Dock påpekar hon att professionella även är mänskliga och att ”man inte får 

bli handlingsförlamad heller, det är väl bättre att göra något fel än att inte ge alls av sig själv”. 

      ”Personlig är man om man går in i ett möte, och där tänker jag att man har sig själv som 

verktyg”. Eva förklarar att i ett möte med en annan människa så kan hon enbart använda sig av sig 

själv och då måste hon vara en människa med personlighet i det mötet. Däremot att vara privat, 

handlar för Eva om ”när jag går in och pratar om mig själv och mitt liv”. 

      Gällande den kvinnan som fått fängelsestraff säger Eva att hon var personlig genom att hon var 

sig själv, ”det är inget aktivt jag gör”. Eva tyckte att det var okej att visa sig själv personlig på det 

sättet, att hon är sig själv i sin yrkesroll Eva beskriver att kvinnan var en person som hon inte kunde 

bli privat med, och förklarar att kvinnan kunde ställa raka frågor och att Eva då svarade kortfattat. 

      Filip upplever inte att han är privat i sina ärenden, ”jag sitter ju inte under veckorundan och 

pratar om min familj”. Vidare förklarar Filip att han är personlig genom att visa sitt sätt, 

 
”Vi har ju vår personlighet och vår jargong när vi kanske går upp och bjuder på oss själva och skojar 

och driver med varandra, återigen vi är ju inget stone face, vi skrattar och fjantar och retar 

varandra.” 

 

Filip berättar att han och hans kollegor brukar presentera sig när de träffar en ny grupp, och att de 

då kan berätta lite om sig själva, för att individerna ska kunna bilda sig någon form av uppfattning 

om vem de är som personer. ”De funderar nog väldigt mycket kring vad vi är för kufar, och ger 

man ingenting blir man ännu mer konstig”. 
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ANALYS 
 

Att bemöta människor i kris 
Holm (2005) belyser vikten av ett respektfullt bemötande gentemot människor i kris. Vidare menar 

forskaren att detta kan skapa en känsla av trygghet för den krisdrabbade vilket kan underlätta för 

individen att ge uttryck för sina känslor i mötet med den professionella. Merparten av våra 

respondenter tar upp vikten av att ha ett respektfullt bemötande gentemot människor i kris. Bengt 

framhäver att det är viktigt att sätta den krisdrabbades situation i centrum, ”att visa att klienten har 

min hundra procentiga uppmärksamhet”. Med detta förklarar Bengt att det är viktigt att ha en 

intresserad kroppshållning och se individerna i ögonen. Även Carin tydliggör vikten av att visa 

respekt, ”att respektera att dom är i kris och att det är deras upplevelser av kris och inte mina”.  

Även Leigh och Miller (2004) beskriver i sin studie att det är av stor vikt att bemöta människor som 

är i kris med respekt.  

      Diana framhäver att det hon gör då hon möter människor i kris är att hålla sig lugn och stabil, 

hon lyssnar in och registrerar vilka behov som föreligger varje enskild individ. I det läget menar 

hon att det handlar om att finnas där och att det hon säger inte har så stor betydelse. Även de andra 

respondenterna betonar vikten av att hålla ett lugn och lyssna in då de möter människor i kris. Både 

Leigh och Miller samt Holm framhäver vikten av att lyssna på de krisdrabbade. Leigh och Miller 

utvecklar detta med att det är socialarbetarens uppgift att bekräfta och ge det stöd som de drabbade 

är i behov av. Även Österman (2008) beskriver att det i rollen som kurator handlar om att gå in som 

ett stöd för de krisdrabbade och möta dem i deras sorg. Österman förklarar vidare att det är av stor 

vikt att möta individerna här och nu, att lyssna på deras upplevelser. Eva berättar att det är själva 

lyssnandet som blir grunden i mötet med krisdrabbade människor. Filip beskriver att de individer 

som han kommer i kontakt med ofta inte haft någon som lyssnat på dem tidigare, och förklarar att 

det är mycket viktigt att ta deras berättelser på allvar. 

      Att bemöta de krisdrabbade med värme och engagemang är även betydelsefulla aspekter som 

Leigh och Miller tar upp, likaså förklarar de att det är viktigt att bemöta individerna utan att vara 

fördömande. Även Hammarlund (2001) betonar vikten av att kunna uppvisa en personlig värme 

gentemot de drabbade. Bengt beskriver att ett bra bemötande handlar om att kunna visa värme och 

närhet i mötet med människor i kris. Vidare framkommer det att Bengt tycker att beröring, såvida 

det är okej för individen, kan vara bra. Han tycker även att det kan vara bra att kunna bjuda på en 

kopp kaffe. Även Filip belyser vikten av att skapa en positiv atmosfär för de drabbade där han ger 

dem tid och utrymme. 

      Nordby och Nöhr (2008) förklarar att det kan vara lättare för de professionella att lägga fokus på 

det praktiska arbetet i krissituationen. De respondenter som delger sina erfarenheter av att ha stött 

på en akut kris förklarar att de antagit en praktisk roll. Eva förklarar att ”utöver lyssnandet, så blir 

det ganska mycket praktiskt när människor har hamnat i kris”. Detta förtydligas även i Anna och 

Dianas berättelser där båda antagit en praktisk roll då de mött människor i akut kris, exempel på 

detta är att de tillgodosett individerna med filtar, kaffe och dylikt. Österman lyfter i sin studie fram 

att den professionella bör stötta de krisdrabbade med det praktiska som sker runt omkring 

händelsen.  

       

Professionalitet 
Nordby och Nöhr (2008) lyfter i sin studie fram att det bör vara mer fokus på att bemöta människor 

i kris i utbildningen, vilket i deras studie syftar till ambulanssjukvårdarutbildningen. De framhäver 

dock att det finns en utmanande aspekt med detta då riktlinjer för att förtydliga bemötandet ska 

baseras på grundläggande teorier. Forskarna menar att olika psykologiska perspektiv visar att olika 

slags bemötande kan vara till hjälp för krisdrabbade människor. Därav behövs en klarhet över vilka 

teorier som skulle användas för att utforma riktlinjer kring bemötandet av människor i kris. 
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Flera av våra respondenter hävdar att den kunskap som de har fått med sig från 

socionomutbildningen varit till hjälp när de mött människor i kris. Diana berättar att hon och övrig 

personal inom socialjouren fått speciell utbildning i att bemöta människor i kris. Eva beskriver att 

”för längesedan hade jag en chef som sa ’ni kanske inte tror det men det är faktiskt skillnad på er 

och de som inte har gått utbildningen’”. Diana anger vidare att det är viktigt att ha en teoretisk 

kunskap för att kunna hålla sig professionell i mötet med krisdrabbade människor. Eva beskriver 

vidare att många människor är bra på att mötas men att den som har det som ett jobb bör vara 

utbildad.  

      Enligt Gordan (2004) är det nödvändigt att socialarbetaren har en teoretisk kunskap på sidan av 

sin självkännedom, de personliga förutsättningarna och praktiska erfarenheterna hon bär med sig i 

mötet med klienter. Filip förklarar att tidigare erfarenheter inom yrket gett honom kunskap som han 

tar med sig i mötet med människor i kris. Även Carin beskriver att de erfarenheter hon byggt upp 

under åren inom socialtjänsten hjälpt henne när hon träffat krisdrabbade människor, en erfarenhet 

som hon anser är viktig att ha med sig är att ”man vet att det går över”.  Även Österman (2008) 

betonar betydelsen av den professionellas erfarenheter och kunskaper i mötet med krisdrabbade 

människor, hon lyfter i sin studie fram att detta var något som klienterna uppskattade mycket. Anna 

beskriver att det är viktigt att ha en god självkännedom då hon möter sina patienter. Vidare förklarar 

hon att ”det viktigt att kunna skilja på vad är mitt och vad är det som tillhör patienten, det tycker 

jag handlar om professionalitet och det är oerhört viktigt”. Detta är något som Holm (2005) 

beskriver som mycket viktigt då det i den professionella hållningen handlar om en strävan att hjälpa 

den drabbade samtidigt som socialarbetaren lägger sina egna känslor och behov åt sidan.  

      Genom att ha kunskap om krisförloppet menar Cullberg (2006) att socialarbetaren kan ha ett 

hoppfullt bemötande gentemot den krisdrabbade då smärtsamma känslor är en naturlig del i 

krisprocessen. Under intervjuerna med respondenterna framkom det att de tyckte att kristeorin var 

en bra kunskapskälla i mötet med krisdrabbade människor. Bengt förklarar att kunskapen hjälper till 

”att veta vad man ska göra och inte ska göra”. Även Diana beskriver att kristeorin är viktig i mötet 

med människor i kris då en del individer kan vara helt avstängda och inkapabla till att ta in det som 

har hänt ”då är det viktigt att man förstår och vet vad det handlar om”, beskriver hon.  Vidare 

framkommer det enligt Cullberg att socialarbetarens uppgift är att vara en stabil person som står ut 

med att bemöta klientens känslodalar i krisprocessen. Anna förklarar att hennes funktion i mötet 

med den krisdrabbade familjen var att hålla en stabilitet, ett lugn och att finnas där som ett stöd. 

Anna beskriver att ”jag fanns där och jag stod ut med deras situation”. Filip förklarar att i hans 

jobb handlar det om att stötta individerna till att använda sig av sina egna resurser, ”vi ger dem 

verktyg att hitta sina egna lösningar, för det är ju dom som har svaren”. Detta är något som kan 

kopplas till det som Payne (2008) förklarar med empowerment, vilket innebär att hjälpa klienten till 

att återfå kontrollen över sitt liv med hjälp av egna personliga resurser.  

      Med hjälp av kristeorin kan vi analysera respondenternas berättelser då de mötte individer i 

akuta krissituationer. Carin mötte föräldrar som enligt henne var förtvivlade. De uttryckte sin kris 

på ett fysiskt sätt och skrek. Diana beskriver en mamma som slet av sig sina kläder, rev ner saker, 

sprang runt och skrek. Detta sätt att agera på beskriver Cullberg i chockfasen. Cullberg lyfter fram 

hur individer i chockfasen kan reagera på olika sätt, en del kan slänga saker omkring sig och riva 

sönder sina kläder medan andra kan bli paralyserade. Vidare förklarar Cullberg att chockfasen kan 

beskrivas som en blind fas för att sedan övergå till en reaktionsfas där individerna öppnar ögonen 

och börjar se vad det är som har hänt. Eva beskriver utifrån sitt möte med familjen som varit med 

om en katastrof att de inte visste vem hon var när hon ringde dem första gången, även fast hon hade 

hämtat dem på flygplatsen och fört dem till sjukhuset. I Nordby och Nörhs (2008) forskning 

framkommer det att det kan vara svårt för de krisdrabbade att ta emot information under den akuta 

händelsen. Carin beskriver att det är bra om socialarbetaren står kvar även när den akuta situationen 

har lagt sig, så att det som påbörjats kan redas ut. Enligt Cullberg är det viktigt att den 

professionelle bemöter alla känslor som den krisdrabbade individen går igenom, vilka kan vara 
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smärta, sorg och aggressivitet. Respondenterna anger att det är viktigt att behålla ett lugn för att 

bemöta den drabbade individens känslouttryck, ”även om det blir väldigt närgånget och hotfullt i en 

krissituation” förklarar Carin.  

      Leigh och Miller (2008) tar i sin studie upp att det är viktigt att få stöd från arbetsgruppen och 

chefen för att kunna hantera den utmaningen som ett socialt arbete kan innebära. Det framkommer 

av respondenterna att de tycker att det stöd som de har i sin arbetsgrupp är viktigt, samt att den 

handledning som de får på arbetsplatsen är viktigt för att klara av jobbiga situationer. Bland annat 

Bengt beskriver att han får handledning en gång i månaden vilket han tycker är mycket värdefullt. 

Anna berättar att hon förutom handledningen har gått i egen terapi vilket har hjälpt henne till att få 

en god självkännedom så att hon kan hantera sina egna känslor i mötet med människor i kris.  

      Bengt belyser vikten av att ha en tydlig struktur i mötet med krisdrabbade människor. Med detta 

menar han att det är viktigt att repetera det som sägs, samt rita, skriva och sammanfatta den 

information som individen delges. Gällande att vara tydlig och strukturerad menar Leigh och Miller 

att det är viktigt att förhålla sig till dessa aspekter när de ger information till de krisdrabbade. Även 

Nordby och Nöhr belyser vikten av att vara tydlig i utlämnandet av information. De påvisar även att 

språket har en betydelse där de menar att de professionella bör ha ett lättförståeligt och vardagligt 

språk. Dock framhäver Leigh och Miller att det är positivt om socialarbetaren kan vara flexibel och 

kreativ i sitt arbete. Samtliga respondenter uppger att de kunnat vara flexibla i mötet med människor 

i kris. Något som genomsyrar alla intervjuer är att flexibilitet handlar om att ge utrymme och tid till 

människorna de möter eftersom de inte vet vad de kommer att möta, ”det finns ju inte en situation 

som är den andra lik, så det är klart man måste vara flexibel.”, förklarar Diana. Även Carin är 

tydlig i detta och menar att det inte skulle vara professionellt att gå in hos familjen, hämta barnet 

och gå ut efter fem minuter. I Östermans (2008) studie lyfts det fram att klienterna uppskattade 

kuratorns flexibilitet på så sätt att de fick obegränsat med tid och utrymme till att boka in nya samtal 

så länge de kände sig vara i behov av det. Även Gordan (2009) belyser att flexibilitet kan vara bra 

då det kan skapa en mer personlig kontakt mellan socialarbetaren och klienten, dock får inte detta 

överskrida så att den professionelle blir för emotionellt engagerad i klientens historia.  

      Österman lyfter i sin studie fram ett förslag till förbättring i mötet med människor i kris. Hon 

påpekar att många av föräldrarna saknade en uppföljning en tid efter att de mist sitt barn och menar 

därmed att det är viktigt att socialarbetaren följer upp de drabbade. Ett par av respondenterna 

berättar att de följt upp sina ärenden en tid efter händelsen för att se hur situationen då såg ut, Anna 

förklarar att för henne innebar uppföljning att kontakta den bortgångna kvinnans familj för att se 

hur de mådde. 

 

Empati 
Empati kan enligt Holm (2005) beskrivas som en förmåga att kunna sätta sig in i en annan 

människas livsvärld och visa förståelse för personens känslor. Samtliga av våra respondenter 

belyser vikten av att ha empati i mötet med individer, samt att de alla upplevde att de hade ett 

empatiskt bemötande i mötet med de krisdrabbade. I studien framkommer det att respondenterna 

upplever empati, som att kunna sätta sig in i en annan människa situation, att vara närvarande, 

lyssna, visa respekt, och engagemang för den krisdrabbade.  

       Vidare beskriver Hammarlund (2001) empati som en förmåga, en egenskap, och menar på att 

empati inte är någon känsla som går att uppleva, utan att det då handlar om sympati. Både Filip och 

Eva upplever att empati innebär att kunna ”känna med en annan människa” men förklarar att det är 

en balansgång, då de båda menar på att de aldrig kan förstå hur en annan människa känner. Detta är 

något som även Anna håller med om. Filip vidareutvecklar det och menar på att den professionella 

kan inse, men inte förstå. Filip förklarar vidare att han skiljer på att känna empati och sympati för en 

människa, ”sympati, då står man inte bara bredvid, då är man inne i det”. 

      Holm tar i sin studie upp skillnaden mellan att känna empati och sympati och beskriver att 

empati handlar om att känna medkänsla för någon annan, förutsatt att den professionella inte blir 
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personligt involverad, medan sympati handlar om att känna medlidande. Vårt resultat visar att flera 

respondenter anser att empati är något som hör till den professionella rollen, medan sympati är 

något som hör hemma i privatlivet. Carin och Bengt förklarar att de inte upplever att sympati 

handlar om att tycka synd om någon, utan att det kan handla om en god handling eller tanke. Bengt 

förklarar att han försöker att ”maskera det” då han känner sympati för något, att han inte inger 

några falska förhoppningar till de krisdrabbade. Här tydliggör han även vikten av att vara 

professionell och ha ett uppdrag.   

       Holm belyser vikten av självkännedom samt personliga erfarenheter för att den professionella 

ska kunna ha en empatisk förmåga. Med detta menar Holm att hjälparen måste klara av utmaningen 

att vara medveten kring hur både klienten och den professionelle reagerar i mötet dem emellan. I 

resultatet framgår självkännedom som något viktigt för den professionelle, för att denne inte ska 

”förlora sig själv” som Anna uttrycker sig. I resultatet framgår det vidare av flera respondenter att 

tidigare erfarenheter är betydelsefulla för att de ska kunna visa ett empatiskt bemötande, samt 

förmedla ett känslomässigt engagemang utan att gå miste om professionaliteten. Bengt förklarar att 

han tror det är svårare som ny, och att det där kan handla om osäkerhet ”att man ältar efteråt om 

man gjorde rätt eller fel eller borde gjort på något annat sätt”. Diana reflekterar kring empatin och 

det känslomässiga engagemanget och menar att det kan vara betydelsefullt att klara av att bära en 

känsla av otillräcklighet på sina axlar, för att inte gå över gränsen från att vara empatisk till att bli 

sympatisk. 

      Hammarlund beskriver även att den empatiska förmågan inte är någon självklarhet hos alla 

individer, utan att det är en egenskap som går att träna in samt utveckla. Denna syn framträder även 

i resultatet där Anna förklarar att hon tror att den empatiska förmågan kan finnas i olika 

proportioner hos individer, att vissa kan känna mer empati och vissa mindre. Carin och Diana delar 

även en tanke kring den empatiska förmågan och menar att alla människor inte har förmågan att 

vara empatiska, men att de som har empati kan utveckla den förmågan. Holm (2005) beskriver 

självkännedom och personliga erfarenheter som en förutsättning för att kunna utveckla en empatisk 

förmåga där socialarbetaren kan känna in en annan människas tankar och känslor. Samtliga 

respondenter belyser vikten av att ha en god självkännedom för att kunna bemöta krisdrabbade 

människor på ett professionellt sätt.  

       Nordby och Nöhr (2008) tar i sin studie upp vikten av att bemöta krisdrabbade människor med 

empati, samt att bekräfta dem i deras utsatta situation. En förälder i studien uttryckte att ”det krävs 

så lite av dem, men betyder så mycket för oss”, vilket genomsyrar samtliga föräldrars berättelser i 

studien.  Vidare framgår det att det som föräldrarna uppskattat mest är då de professionella gjort 

små gester, gjort det där lilla extra, som varit betydelsefullt för dem.    

      Bengt berättar att han i sitt ärende ”gick utanför ramarna”, då han hjälpte den krisdrabbade 

kvinnan genom att vara en rådgivande kontakt trots att det var ett familjerättsligt ärende. Han gav 

henne sitt telefonnummer så att hon kunde nå honom vid behov. Att Bengt svarade en dag när han 

var på väg till jobbet och kvinnan ringde är något han är glad att han gjorde. Bengt uppfattade inte 

att han gick för långt, då han inte tog sig an något han inte upplevde att han behärskade. Detta 

tydliggörs i Leigh och Millers (2004) studie där en av föräldrarna tar upp att socialarbetaren tog 

med hennes son för att åka go-cart. Detta upplevde barnets förälder som mycket positivt, då denna 

gest gjorde att hon kunde nå fram till barnet och hjälpa det. Sammanfattningsvis kan studien styrka 

att det är betydelsefullt för den professionella att kunna vara flexibel och kreativ i bemötandet om 

situationen kräver det.  

 

Personlig/privat 
Enligt Rökenes och Hansen (2006) bör socialarbetaren få utrymme till att visa en personlig sida i 

mötet med en klient, detta för att undvika en alltför objektiv och distanserad hållning gentemot 

klienten. Det framkommer av respondenterna att de kan vara personliga i mötet med krisdrabbade 

människor. Detta tydliggörs genom att de bland annat visat omtanke, intresse och engagemang då 
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de mött människor i kris. Att vara närvarande i mötet förklarar Carin som ett sätt att vara personlig, 

”så att de märker att jag är en människa”. Filip berättar att då han träffar nya grupper brukar han 

och hans kollegor presentera sig så att personerna de möter inte behöver fundera kring vilka de är, 

”ger man ingenting blir man ännu mer konstig”. Rökenes och Hansen framhäver dock att det kan 

bli en utmaning för den professionelle att veta var gränsen mellan personlig och privat går. Vidare 

menar författarna att det är viktigt att vara tydlig med avgränsningen men att den professionelle 

ändå vågar vara sig själv i mötet så att inte dennes profession håller klienten på avstånd, vilket kan 

göra att mötet blir stelt och otryggt. Även Holm (2005) tar i sin studie upp att socialarbetaren med 

sin personlighet blir närvarande i sin person och blir då inte otrygg och stel i mötet med den 

krisdrabbade individen. Filip förklarar att han och kollegorna kan skratta och driva med varandra 

inför grupperna de möter vilket han menar ligger i deras personligheter och jargong. Vad gäller att 

vara personlig ifrågasätter Diana vad motsatsen skulle vara, ” Opersonlig? då får man ju tanken att 

man är någon stram person”. Anna beskriver att hon kan dela med sig av sina reflektioner i den 

mån patienten vill, men att hon aldrig skulle utelämna något ur sitt privata liv. Hon menar att det 

skulle kunna leda till att patienten tappar förtroendet för henne.  

      I sin studie redogör Leigh och Miller (2004) att det fanns en önskan från klienterna att 

socialarbetaren skulle uppvisa en mer personlig och individuell sida i mötet. Som exempel på detta 

anges en klient vars socialarbetare tog sig tid till att dricka en kopp te och berätta lite om sig själv, 

även om socialarbetaren samtidigt var tydlig med att vidhålla sin professionella roll. Ett par av 

respondenterna anger att de kan ta sig tid och dricka en kopp kaffe tillsammans med människorna 

de möter så att de känner att de blir lyssnade på. Bengt förklarar att det kan gå snett om han går över 

och blir för privat, ”klienten kan då ha känt att det här är min personliga vän, och sedan vänds det 

emot den”. Anna förklarar att hon inte pratar med sina patienter utifrån sitt privatliv men att hon 

kan berätta om erfarenheter som hon har med sig från yrkesrollen. Exempelvis genom att säga att 

hon hör många patienter berätta samma saker, vilket kan leda till att patienten inte känner sig 

ensam. Vidare uppger Anna att ”det är min uppgift att härbärgera patientens känslor och tankar, 

inte tvärtom”, med vilket hon menar att hon inte ska belasta patienten med sina egna privata 

känslor.  

      Rökenes och Hansen beskriver att om den professionelle blir för privat i mötet med klienten kan 

det skapa otydliga och orealistiska förhoppningar hos klienten, vilket i sin tur kan leda till 

känslomässiga svårigheter. Vidare menar författarna att socialarbetaren måste vara medveten om 

syftet med mötet och att bli privat inte gynnar klienten i dennes situation.  Diana beskriver att i 

krissituationer kan hon känna att hon vill krama om den drabbade men säger vidare att denne 

kanske inte vill ha en kram av henne, och att det i ett sådant läge är viktigt att veta sin gräns. Dock 

framhäver hon att även professionella är mänskliga och kan göra fel, ”man inte får bli 

handlingsförlamad, det är väl bättre då att göra något fel än att inte ge alls av sig själv”. 

 

 

SLUTDISKUSSION 
 

I mötet med respondenterna till denna studie har vi inspirerats av deras engagemang i mötet med 

människor i kris. Att träffa människor som i sitt yrke varit med och lämnat dödsbesked, stöttat en 

person som fått fängelsestraff, omhändertagit barn från ”hysteriska” föräldrar, träffat ett litet barn 

som bär sin mammas missbruk på sina axlar, stöttat en kvinna ur en separation och följt en familj i 

takt med att mammans sjukdom tagit hennes liv, har berört oss otroligt mycket. Vad är det då som 

gör att dessa socialarbetare klarar av att bemöta sådana tragedier? Vad vi har kommit fram till i 

studien är att den kunskap som de bär med sig efter att ha gått socionomutbildningen, deras 

empatiska förmåga, deras brinnande engagemang och deras erfarenheter av livet är det som har 

gjort att de klarar av att stötta krisdrabbade människor. 
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Samtliga respondenter anger att kunskap om olika teorier är betydelsefullt i arbetet med 

krisdrabbade människor, främst kristeorin som kan vägleda dem genom krisens olika faser. Vi anser 

att kunskapen som socionomen får med sig under utbildningen är mycket viktig för att få en 

förståelse för de drabbades situation och en kännedom om hur detta ska bemötas. Flera av 

respondenterna uttrycker att det finns människor som har en hjälpande och stöttande personlighet 

men att den som arbetar med att hjälpa människor bör ha utbildning i detta. Utifrån detta menar vi 

att den som arbetar professionellt inte ska förvänta sig något tillbaka, kanske inte ens ett tack, från 

den som är i kris. Medan den hjälpande medmänniskan kan tänka att ”nästa gång kanske det är min 

tur, och då förväntar jag mig att få hjälp”. För den som är drabbad kan det vara befriande att få 

prata med någon utomstående som inte vill ha något i gengäld, utan som bara är där för att lyssna.  

      Respondenterna var tydliga med att förklara vikten av att visa respekt, vara lyhörd och inte vara 

fördömande gentemot de krisdrabbade. Detta är tre aspekter som vi tycker är viktiga att ha med sig i 

arbetet med utsatta människor. Vi anser att oavsett vem socialarbetaren möter så är det viktigt att 

möta den med respekt, inte döma ut den för dennes handling utan lyssna på hur personen upplever 

sin situation. Även om det som i Evas fall handlar om en kvinna som fått fängelsestraff så är det 

viktigt att inte lägga in sina personliga värderingar i mötet utan respektera kvinnan i hennes 

förtvivlan och ge henne utrymme till att uttrycka sin oro för sina barn och situationen i sin helhet. 

      Beträffande empati ansåg respondenterna detta som en förutsättning i deras arbete. Diana 

uttryckte att det skulle vara ”förskräckligt” om socionomen inte hade någon empatisk förmåga. 

Detta är något som vi anser är viktigt, då vi menar att den empatiska förmågan hör till den 

personliga lämplighet som vi tycker att yrket kräver. Samtliga respondenter uttrycker att de tycker 

att det är viktigt att behandla andra så som de själva skulle vilja bli behandlade i en liknande 

situation. Vi anser att det är en bra och viktig utgångspunkt i yrket, då detta synsätt ger goda 

förutsättningar till ett positivt möte mellan den krisdrabbade och den professionelle. Vidare har vi 

diskuterat kring huruvida alla människor har en empatisk förmåga eller ej. Flera av respondenterna 

har angett att alla människor inte har den förmågan och psykiska diagnoser kan styrka det, men att 

de som har empati kan ha mer eller mindre. Vi tror att empati är något som finns hos alla 

människor, men att alla inte har förmågan att framhäva den lika lätt. Vi tror även att människor kan 

uttrycka empati olika, en del uttrycker det på ett känslomässigt sätt medan andra visar det på ett mer 

praktiskt sätt. 

      Att kunna vara personlig och använda sig själv som ett verktyg i mötet med människor i kris är 

något som respondenterna anser är viktigt. Samtidigt menar de att det måste finnas en gräns så att 

de inte går över till att bli privata. Vi anser att socialarbetarens personlighet bör framträda i mötet 

med krisdrabbade människor på så sätt att hon ger av sig själv, är en människa, och inte i huvudsak 

en makthavare och myndighetsperson. Gränsen som går mellan att vara personlig och privat anser 

vi är att socialarbetaren bör kunna bjuda lite på sig själv men inte blanda in egna åsikter, privata 

förhållanden och problem. Det vi anser är mest relevant inom detta område är att socialarbetaren 

måste vara medveten om att hon är där för klientens skull och inte tvärtom. Klienten ska inte 

behöva ta hänsyn till socialarbetaren. Därigenom anser vi att det är viktigt att socialarbetaren har en 

god självkännedom för att hon ska veta var gränsen går från att vara personlig till privat. Detta är 

även något som framgår av respondenterna svar.  

      Cajvert (2010) belyser vikten av att den professionella får handledning i sin yrkesroll för att 

kunna hitta nya möjligheter till att lösa olika situationer på.   ”Handledaren är inte en expert som 

lyssnar på terapeuternas misslyckande, problem, och brister för att utifrån dessa ge hjälp. Istället 

skapar man något nytt tillsammans” (Cajvert i Bernler m. fl. 2010, s. 172-173). Av respondenterna 

framkommer det att den handledning och det stöd som de får i arbetsgruppen hjälper dem att 

utveckla sin självkännedom. De menar även att de lär sig att härbärgera sina känslor efter ett 

känslosamt möte med hjälp handledningen. Bernler och Jonsson (2010) anser att en bra arbetsmiljö 

och handledning är mycket viktigt för socialarbetare, eftersom yrket för med sig många jobbiga 

möten där socialarbetaren ställs inför stora utmaningar. Bengt berättar att han får handledning en 
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dag i månaden, vilket Bernler och Jonsson tycker är för lite. De menar att handledning är något som 

borde vara schemalagt minst två gånger i månaden, eftersom det är viktigt för socialarbetarna att få 

ventilera och prata om de svåra händelserna som de kommer i kontakt med. Vår studie visar att 

handledningen stärker socialarbetarna i deras yrkesroll och därför anser vi att det är av stor vikt att 

den utökas på arbetsplatserna. Vi tror att ju mer tid socialarbetarna får till handledning, desto lättare 

kan det bli för dem att skilja på arbetsliv och privatliv, då vi tror att det är svårt att gå hem till sitt 

eget efter en dag som präglats av svåra möten där socialarbetaren gett av sig själv hela dagen för att 

stötta klienten i dennes svåra situation. Vi ställer oss frågande till vad dessa känslor gör med 

socialarbetaren om hon inte får möjlighet att ventilera dem. Vi anser att det behövs ytterligare 

forskning inom detta område, exempelvis för att se hur handledning fungerar i det sociala arbetet 

och på vilket sätt den bör tillämpas. 

      I sin studie betonar Österman (2008) att uppföljning är mycket viktigt, och framför det som ett 

förslag på förbättring inom yrket. Ett par av respondenterna har beskrivit att de följt upp sina 

ärenden en tid efter avslutad kontakt. Vi tycker att uppföljning är en viktig del av kontakten med 

den drabbade, för att säkerställa att individen får det stöd som hon är i behov av efter att kontakten 

med socialarbetaren har avslutats. Dock uppkommer den eviga frågan, ”finns det tid?”. Något som 

vi reflekterat över under intervjuerna och när vi har läst tidigare forskningar är att det alltid är 

knappt med tid, även om respondenterna är noga med att poängtera att de ger tid och utrymme i 

mötet med människor i kris. Vi tror att tiden kan bli ett problem och utgöra ett hinder för att följa 

upp alla ärenden, även om önskan att följa upp finns. Vi anser därmed att socialarbetarens fokus bör 

vara att göra det bästa av den knappa tid som finns och ge den som är i kris sin hundra procentiga 

uppmärksamhet i mötet. Vi tror inte att tiden blir ett hinder om socialarbetaren känner att hon gjort 

sitt bästa.  

       

Slutsats 
I denna studie framkommer det att professionalitet i mötet med människor i kris är att kunna ge de 

drabbade sin uppmärksamhet och tid, samt att kunna använda sig av sin kunskap och sina 

erfarenheter för att få en förståelse för den krisdrabbade. Detta i sin tur utgör en förutsättning för att 

socialarbetaren ska kunna ha ett empatiskt bemötande gentemot människor i kris. Det är även av 

stor vikt att kunna dela med sig av sin personlighet men att inte bli privat och belasta den 

krisdrabbade med sina egna problem. Genom att kunna tänka sig in i den krisdrabbades situation 

och hur individen kan tänkas vilja bli bemött så kan socialarbetaren bemöta människor i kris på ett 

empatiskt och professionellt sätt. 
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BILAGA 1 
 

Hej!  

 

Vi är två socionomstudenter som läser på termin sex på Örebro Universitetet, som precis börjat 

skriva på vår C-uppsats. Syftet med vår C-uppsats är att utforska vilka egenskaper och 

förhållningssätt som är betydelsefulla för socionomen att ha med sig i mötet med klienter i kris. Vi 

har även tre stycken olika teman i vårt arbete, empati, professionalitet, samt personlig/privat. 

 

Vi ska genomföra sex stycken intervjuer med socionomer som på olika sätt kommer i kontakt med 

människor i kris, och vi undrar om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju, i mån av 

tid och möjlighet? 

 

Vi är flexibla och anpassningsbara gällande datum och tid, och vi räknar med att intervjun omfattar 

ca en timme. 

  

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på detta?  

Vi är tacksamma för svar!  

 

Hälsningar  

 

Sandy Ehres och Sofie Ramström 
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BILAGA 2 

 
Intervjuguide 
Teman/Frågor 

- Berätta om Ditt arbete; Dina arbetsuppgifter, hur många år har Du arbetat som socionom, 

positivt/negativt med Ditt arbete. 

 

- Berätta om Dina tankar kring bemötande, då Du möter människor i kris 

- Vilka egenskaper tycker Du är viktiga för socionomen att ha i möte med människor i kris? 

Motivera varför. 

- Vilka förhållningssätt tycker Du är viktiga för socionomen att ha i möte med människor i 

kris? Motivera varför. 

 

- Berätta om en situation då Du mött en eller flera personer i kris (med respekt för etik och 

sekretess) 

- Hur hanterade Du den? Berätta gärna så konkret och detaljerat Du kan. 

 
Professionalitet 

- Anser Du att det är viktigt att ha en teoretisk kunskap i mötet med människor i kris? 

- Tycker Du att Dina kunskaper, Dina erfarenheter och Din professionalitet hjälpte Dig i 

samtal med de berörda?  

- Hur förhöll Du Dig till struktur och tydlighet i möte med de berörda? 

- Fanns det utrymme för flexibilitet? 

 

 

Empati 

- Upplever Du att Du hade ett empatiskt bemötande gentemot de berörda?   

- Vad tänker Du kring empati? 

- Balansgången mellan empati och sympati? 

- Kände Du att Du blev känslomässigt engagerad?  

 

 

Personlig/privat 

- Hur skiljer Du mellan att vara personlig kontra privat? 

- Upplevde Du att Du blev personlig i mötet med de berörda? Var det ok för Dig? 

- Upplevde Du att Du blev privat i mötet med de berörda? Var det ok för Dig? 

- Vilka skillnader och konsekvenser tror Du kan uppstå när det gäller denna gränsdragning?  
 

 

 

 

 

 


