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Sammanfattning 

 

Inom socionomyrket förekommer det höga nivåer av sjukskrivningar som kan kopplas till 

stress. Ett uttryck som ger en mer specifik beskrivning av den känslomässiga stress som 

kopplas till hjälpande arbete är empatitrötthet. Syftet med denna studie är att undersöka tankar 

och erfarenheter av empatitrötthet hos socionomer som är verksamma i klientnära arbete samt 

hur detta kan hanteras. Denna studie har en kvalitativ ansats och det insamlade datamaterialet 

består av fem semistrukturerade intervjuer. Tidigare forskning på området är till största del 

genomförd utanför Sverige och utgår främst från begreppet Compassion Fatigue. Forskningen 

inom området fokuserade ursprungligen på personer verksamma inom traumavård. Denna 

studie intresserar sig av att undersöka ämnet i en svensk kontext samt med socionomer i 

fokus. Resultatet av intervjuerna presenteras i form av två övergripande teman med tre 

kategorier vardera. 

 

I resultatet framkom det att flera av intervjupersonerna haft upplevelser eller erfarenheter som 

kan liknas med empatitrötthet. Det framkom även att intervjupersonerna använde sig av olika 

Copingstrategier för att hantera detta, strategier som innebär att söka stöd hos andra men även 

distansering från det som är känslomässigt krävande i arbetet. Vi fann även att majoriteten av 

intervjupersonerna önskade en större medvetenhet kring ämnet och större närvaro i frågan 

från ledningens håll. Sammanfattningsvis landade vi i slutsatserna att upplevelser av 

empatitrötthet förekom bland intervjupersonerna och Copingstrategier användes för att 

hantera detta samt att det fanns en önskan om att ledningen skulle visa ett större engagemang i 

ämnet. 
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Inledning 

Som socionom arbetar man ofta med människor som befinner sig i utsatta livssituationer på 

ett eller annat sätt. Som yrkesverksam i klientnära arbete lägger man sin arbetstid och energi 

på att möta och stötta andra människor, i vissa fall personer som varit med om eller befinner 

sig i traumatiska livssituationer. Avsikten med denna studie är att undersöka 

intervjupersonernas, socionomer verksamma i klientnära arbete, tankar och erfarenheter av 

empatitrötthet samt hur detta kan hanteras. En fundering från vår sida är om det finns någon 

gräns för hur mycket lidande man som professionell hjälpare orkar möta innan man själv 

börjar lida. 

 

Internationellt sett finns det ett forskningsområde som undersöker detta, främst utifrån 

begreppet Compassion Fatigue som knyter an till känslomässig stress och utmattning kopplat 

till arbetet. Försäkringskassan (2016) rapporterar att sjukskrivningarna i Sverige som är 

kopplade till stress är bland de sjukskrivningar som ökar allra mest. Samtidigt visar Vision 

(2016) att socionomer tillhör den grupp som har flest startade sjukfall som beror på stress på 

hela den svenska arbetsmarknaden. Det finns begränsat med forskning i Sverige angående 

Compassion Fatigue, utifrån det som finns i svensk litteratur kan Compassion Fatigue i första 

hand liknas vid begreppet empatitrötthet. Gerge (2011) beskriver att empatitrötthet kan uppstå 

som en smygande process vilket har som effekt att den professionella hjälparen ofta inte är 

medveten om det till en början. Hon beskriver vidare att det kan vara alltifrån knappt 

märkbart för vissa till ett överväldigande tillstånd för andra och leda till att den professionella 

hjälparen kan känna avsaknad av både empati och energi. Gerge (2011) upplyser om att 

empatitrötthet är ett något vidare begrepp än Compassion Fatigue och det snarlika begreppet 

Secondary Traumatic Stress Disorders. 
 

Då det på området finns en uppsjö av begrepp med liknande innebörd kommer vi i huvudsak 

använda oss av empatitrötthet som synonymt med Compassion Fatigue och Secondary 

Traumatic Stress då dessa begrepp är de som i hög utsträckning används i internationell 

forskning och i stort överlappar varandra (Figley, 1995a). Vid hänvisningar till tidigare 

forskning kommer dock det aktuella begreppet i den specifika artikeln att användas. 

Internationellt sett är detta ett mer utforskat område som fortfarande utvecklas. Vi ser däremot 

att begreppet empatitrötthet är relativt nytt i den svenska forskningen och att det finns 

begränsat med forskning gjord utifrån en svensk kontext och än mer begränsat med 

socionomer i fokus. Samtidigt visar flera rapporter att socionomer är högt representerade i 

sjukskrivningsstatistiken när det kommer till stressrelaterade sjukskrivningar och att 

socionomer har svårt att släppa tankar på arbetet när de kommer hem (Arbetsmiljöverket, 

2016; Försäkringskassan, 2016 & Vision, 2016). Utifrån detta är det av stort intresse att 

undersöka vilka tankar och erfarenheter socionomer har till begreppet empatitrötthet samt hur 

det hanteras. Det är detta vi i denna uppsats strävar efter att tillskansa oss en djupare förståelse 

kring.   
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka intervjupersonernas tankar och erfarenheter av 

empatitrötthet samt hur detta kan hanteras. Intervjupersonerna utgörs av socionomer 

verksamma i klientnära arbete. 

 

Frågeställningar 

• Hur tänker intervjupersonerna kring begreppet empatitrötthet?  

• Vilken erfarenhet har intervjupersonerna av empatitrötthet? 

• Hur hanterar intervjupersonerna empatitrötthet ifall de har erfarenhet av det? 

• Hur tas empatitrötthet upp på den egna arbetsplatsen, enligt intervjupersonerna? 

 

 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer vi att gå in på delar av den befintliga forskningen som finns på 

området som berör den professionella hjälparens utsatthet i klientnära arbete med ett särskilt 

fokus på det som kan ingå under begreppet empatitrötthet. Då det i Sverige finns begränsat 

med forskning kring ämnet kommer avsnittet i huvudsak utgå från internationell forskning 

och då utifrån begrepp som kan knytas till eller ligger nära empatitrötthet till exempel 

Compassion Fatigue, Secondary Traumatic Stress och Vicarious Traumatization.  

 

“There is a cost to caring” med dessa ord inleder Figley (1995a, s.1) en av de mest citerade 

texterna som beskriver det fenomen som ibland benämns som Compassion Fatigue. Detta 

begrepp är ett av flera som har använts för att beskriva den sårbarhet och risk som 

professionella som arbetar med människor i svåra situationer kan utsättas för. Figley (1995a) 

kopplar detta till kostnaden den professionella betalar genom att engagera sig känslomässigt i 

sina klienter. Detta förklaras utifrån den reaktion som kan uppstå genom att till exempel få 

kännedom om en klients traumatiska upplevelser och att detta i sin tur kan leda till en stress 

hos den professionella att hjälpa eller vilja hjälpa klienten (Figley, 1993). Om denna process 

går för långt kan allvarliga problem uppstå för den professionella hjälparen, både i sin 

yrkesutövning och i sitt privatliv. Som en konsekvens beskriver Figley (1995a) att den 

professionella hjälparen kan få en nedsatt kapacitet eller intresse att vara empatisk i sitt arbete 

eller att härbärgera klienters lidande. Empatitrötthet har då uppstått och kan ta sig i uttryck på 

flera sätt. Forskningsresultat beskriver hur socialarbetare kan uppleva påträngande tankar, att 

man undviker vissa klienter och får avtrubbade responser som en konsekvens av fenomenet 

(Bride, 2007). Det finns ett flertal exempel på traumatiska händelser eller områden som 

klienter kan ha genomlidit som i sin tur kan påverka den professionella hjälparen till exempel 

sexuella- och fysiska övergrepp, krigsrelaterade händelser, en enskild traumatisk händelse, 

utsatt för våldsbrott, våld i hemmet eller naturkatastrofer (Sabin-Farrell & Turpin, 2003; 

O’Halloran & Linton, 2000). I takt med att forskningsfältet utforskas dyker dock fler och fler 

arbetsområden upp på listan med riskfyllda arbetsplatser när det kommer till att drabbas av 

empatitrötthet. Bourassa (2009) vill belysa att även socialarbetare som arbetar inom Adult 

Protective Service med äldre personer som blivit utsatta för övergrepp eller försummelse 

löper risk att drabbas av Compassion Fatigue då det är ett område där man får höra många 

historier från personer i utsatta livssituationer i kombination med en hög arbetsbelastning. 
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Även Fahy (2007) belyser att fler arbetsområden än traumaarbete är aktuellt när det kommer 

till att undersöka fenomenet och tar som exempel upp missbruksvården.  

 

Empati är en central del i socialt arbete när det kommer till att möta människor som varit med 

om traumatiska händelser. Saakvitne (2002) påstår att vi alla reagerar på traumatiska 

händelser genom en personlig lins som formats bland annat genom våra tidigare erfarenheter 

och emotionella personligheter. Själva handlingen i att visa medkänsla eller att vara empatisk 

kommer i de allra flesta fall till en viss kostnad påstår Figley (2002) och framhåller att ordet 

empatis själva innebörd är att bära någon annans lidande. Genom att förstå någon annans 

lidande lider man även själv (Figley, 2002). Han beskriver den dubbla rollen som till exempel 

terapeuter måste hantera i sitt arbete, att å ena sidan vara objektiv, analytisk och gå in i en 

professionsroll och koppla bort de egna känslorna men samtidigt vara medkännande och 

empatisk. Just den empatiska förmågan beskrivs som en central punkt. Utan empati är risken 

att drabbas av Compassion Fatigue nästan obefintlig, samtidigt gör en avsaknad av empati det 

omöjligt att ge empatisk respons till klienter. Med andra ord är den empatiska förmågan en 

hörnsten både när det kommer till att hjälpa andra men även i att vara utsatt för den kostnad 

som medkänsla och empati kan medföra (Figley, 2002).  

 

Begreppens labyrint  

Som det tidigare framgått finns det ett flertal olika begrepp på området som beskriver 

liknande fenomen. För att klargöra skillnader och likheter tar vi kort upp vad tidigare 

forskning säger om vissa av de olika begreppen. När det kommer till dessa olika begrepp på 

forskningsområdet tar Figley (1995a) som exempel upp Secondary Traumatic Stress, 

Secondary Victimization, Vicarious Traumatization, Countertransference och Burnout med 

flera. Många av dessa begrepp har vuxit fram och definierats relativt parallellt och beskriver 

till viss del samma fenomen och processer. Ett av de äldsta begreppen på området är 

Countertransference, ett begrepp som har kopplingar till det psykodynamiska fältet. Tidigt i 

litteraturen beskrivs begreppet som en känslomässig reaktion hos terapeuten som uppstår 

genom en förvrängning i överföringen från klienten på grund av omedvetna associationer till 

egna erfarenheter hos terapeuten (Freud, 1959). I senare litteratur och forskning har begreppet 

breddats i sin innebörd och beskrivits som en process där man möter egna behov och över-

identifierar sig med klienten, samt att begreppet kan sträcka sig utanför själva psykoterapi 

kontexten (Corey, 1991; Singer & Luborsky, 1977). Det finns även exempel där begreppet 

beskrivs omfatta alla emotionella reaktioner hos terapeuten, de som är kopplade till 

terapeutens egna erfarenheter eller livssituation men även till klientens traumatiska 

upplevelser som påverkar terapeuten (Johansen, 1993).  

 

Secondary Traumatic Stress och Secondary Traumatic Stress Disorder är begrepp som i sin 

tur kan kopplas till PTSD, post-traumatic stress disorder. I DSM-IV:s diagnoskriterier för 

PTSD belyses att om man till exempel får reda på att en familjemedlem eller vän har varit 

med om en traumatisk händelse kan man själv uppleva PTSD liknande symptom (American 

Psychiatric Association, 1994). Utifrån detta har det diskuterats att detta även kan vara 

aktuellt för till exempel terapeuter och andra professionella hjälpare som får ta del av klienters 

återgivelser av traumatiska händelser (Sabin-Farrell & Turpin, 2003). Secondary Traumatic 
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Stress uppstår därmed genom att man som professionell får ta del av klienters historier och 

berättelser. Detta kan ge upphov till PTSD-liknande symptom som till exempel påträngande 

syner, bilder och drömmar av händelsen, ett undvikande beteende till jobbiga situationer och 

känslor samt att man kan bli lättirriterad och lättskrämd utöver det vanliga. Om symptomen 

håller i sig längre än 30 dagar är det enligt Figley (1995b) att ses som Secondary Traumatics 

Stress Disorder, vid kortare perioder är det att ses som Secondary Traumatic Stress.  

 

Sabin-Farrell & Turpin (2003) beskriver att flera av tidigare nämnda begrepp som används på 

området har använts för att beskriva samma sak och att de i viss mån är överlappande. 

Vicarious Traumatization beskrivs innefatta samma innebörd som Secondary Traumatic 

Stress. Sabin-Farrell & Turpin (2003) beskriver även att Vicarious Traumatization och 

Secondary Traumatic Stress i första hand uppkommer i arbete med traumaklienter i kontrast 

till Compassion Fatigue som kan förekomma vid alla typer av klientarbete. De tillägger dock 

att det är svårt att särskilja de olika begreppen i nutid då de ofta har använts på sådant sätt att 

de kan ses som utbytbara mot varandra. Figley (1995a) beskriver i sin tur att Compassion 

Fatigue kan användas i Secondary Traumatic Stress ställe och att det även är att föredra då 

Compassion Fatigue verkar upplevas som ett mindre nedsättande begrepp bland 

yrkesverksamma. Många av dessa begrepp anses som sagt beskriva samma eller liknande 

fenomen, Figley (1995a) anser dock att det finns en gränsdragning att göra mellan Burnout, 

det vill säga utbrändhet, och övriga begrepp. En viktig skillnad beskriver Figley är att då 

utbrändhet är något som uppstår gradvis och kan vara en konsekvens av en känslomässig 

utmattning är Compassion Fatigue något som kan uppstå väldigt plötsligt med lite eller ingen 

förvarning. Figley (2002) betonar också att Compassion Fatigue är behandlingsbart i större 

utsträckning än utbrändhet. Om den drabbade av Compassion Fatigue uppmärksammar detta 

går det att komma till ordning med det medan utbrändhet, om det vill sig riktigt illa, i långa 

loppet kan kräva att man byter anställning eller helt byter arbetsområde. Fahy (2007) 

beskriver hur man tidigare har använt sig av begreppet utbrändhet för att beskriva anställdas 

problem med hälsa kopplat till arbetet. Hon tycker dock att begreppet är alldeles för vidsträckt 

i sin innebörd, något som används slentrianmässigt och som har en dömande underton mot 

den drabbade. I kontrast till detta tycker Fahy att Compassion Fatigue är ett bättre begrepp 

som är mer lösningsfokuserat, inriktat och som uppmuntrar till dialog.  

 

Som en kontrast till dessa begrepp finns det som benämns som Compassion Satisfaction. 

Detta begrepp beskrivs som den positiva känsla som kan uppstå av att genomföra hjälparbete 

som ger positiv effekt (Stamm, 2005). Stamm beskriver vidare att en person som känner 

Compassion Satisfaction blir upplyft av att arbeta med sina klienter, känner tillfredsställelse 

av att kunna hjälpa människor samt känner att han eller hon kan göra faktisk skillnad genom 

sitt arbete. Även aspekter som att trivas på arbetsplatsen och med sina kollegor ryms inom 

begreppet (Stamm, 2010).  Detta ställs i kontrast till Burnout där man som en konsekvens av 

sitt arbete känner sig utmattad och Compassion Fatigue som beskrivs kunna ge konsekvenser 

som påträngande tankar och bilder efter träffar med till exempel traumatiserade klienter. Även 

undvikande av specifika situationer och att man kan bli helt upptagen i tankarna och har svårt 

att släppa klienters fall och berättelser är också möjliga konsekvenser. Stamm (2010) betonar 

dock att Compassion Fatigue och Compassion Satisfaction inte är att ses i ett strikt 
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motsatsförhållande, men att en hög grad av Compassion Satisfaction kan fungera som en 

skyddsfaktor när det kommer till Compassion Fatigue och Burnout.  

 

Fenomenet i praktiken  

Fahy (2007) tar i sin artikel avstamp i missbruksvården för att belysa hur Compassion Fatigue 

kan ta sig uttryck i praktiken. I artikeln beskrivs hur personal på ett behandlingshem hanterade 

återkommande klienter genom att himla med ögonen och benämna dem som Frequent Fliers 

samt att klienter som dog kallades för Sacrifice Flies (Fahy, 2007). Detta visar på den 

avdomnade empatikänsla personalen hade fått gentemot sina klienter. Vidare beskrivs det i 

texten hur anställda på behandlingshemmet kom hem på kvällarna och kunde känna sig som 

kraftlösa zombies samt att flera av de anställda i längden fick egna åkommor, som missbruk, 

kroniska sjukdomstillstånd eller depressioner. Dessa konsekvenser kopplas till Compassion 

Fatigue och Secondary Traumatic Stress tillstånd hos de anställda som inte har 

uppmärksammats (Fahy, 2007).   

 

Sprang, Clark & Whitt-Woosley (2007) har i en undersökning mätt och kartlagt risker och 

nivåer av Compassion Fatigue, Burnout och Compassion Satisfaction bland personer som 

jobbar med psykiatrisk hälsovård genom att använda sig av en självskattningsmatris. Matrisen 

heter Professional Quality of Life Scale och är framtagen av Stamm (2002) för att mäta nivåer 

av Compassion Fatigue, Compassion Satisfaction och Burnout. Sprang, Clark & Whitt-

Woosley (2007) fann i sin studie att ungefär 13% av undersökningspopulationen hade en hög 

risk att drabbas av Compassion Fatigue, samt liknande siffror gällande Burnout. Även 

Meldrum, King & Spooner (2002) har undersökt personal inom psykiatrisk hälsovård och 

uppmätt nivåer på 17% bland intervjupersonerna som uppfyller kriterierna för Secondary 

Traumatic Stress. Cornille & Meyers (1999) undersökte i sin tur förekomsten av Secondary 

Traumatic Stress hos anställda inom Child Protective Service som arbetar med barn som 

utsatts eller misstänks utsättas för våld eller missförhållanden i hemmet. I studien fann de att 

uppemot hela 37% av studiedeltagarna hade kliniska nivåer av emotionell nöd som kan 

kopplas till Secondary Traumatic Stress. Figley (1995a) beskriver att de som är i kontakt med 

just barn som traumatiserats är extra sårbara när det kommer till biverkningar av Secondary 

Traumatic Stress. Vidare visar Cornille & Meyers (1999) resultat även att anställda som har 

egna erfarenheter av traumatiska upplevelser löper en förhöjd risk att traumatiseras i sitt 

arbete med utsatta barn. Det är en situation som verkar bära med sig extra stora risker för 

professionella hjälpare att drabbas av empatitrötthet är vid större traumatiska händelser som 

påverkar hela samhällen. Både i samband med 11e september-attackerna år 2001 i New York 

och bombningarna i Oklahoma City 1995 genomfördes studier som visade på höga risknivåer 

för hjälparbetare och traumapersonal att drabbas av Compassion Fatigue och traumatisk stress 

(Roberts, Flannelly, Weaver & Figley, 2003; Wee & Meyers, 2002). 

 

Risk- och skyddsfaktorer 

Sprang, Clark & Whitt-Woosley (2007) tar upp ett antal riskfaktorer de har kunnat notera 

genom sin forskning. Begränsade resurser, högt ärendetryck, geografisk isolering samt få 

kollegor benämns som en perfekt storm för att riskera Burnout. Det är något som i sin tur 

kopplas till minskad empati och engagemang vilket artikelförfattarna härleder till att 
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personerna ifråga blir utbrända snarare än att visa symptom på Compassion Fatigue. När det 

kommer till just Compassion Fatigue konstaterar de i samma studie att specialiserad 

traumautbildning minskade riskerna för att drabbas och ökade nivåerna av Compassion 

Satisfaction. Dessa resultat stämmer överens med resultat framtagna av Ortlepp & Friedman 

(2002) som pekar på att specialutbildning kan fungera som ett skydd för professionella som 

arbetar med trauma. Harr & Moore (2011) konstaterar att det finns brister redan på 

utbildningsnivå när det kommer till att förbereda studenter för yrkeslivets potentiella 

påfrestningar och att socialarbetare riskerar att komma ut på arbetsmarknaden oförberedda för 

de negativa konsekvenser som arbetet kan medföra på deras psykiska- och fysiska välmående. 

Utifrån detta anser de att redan på utbildningsnivå bör studenter förberedas och tränas i att 

hantera egna känslor och reaktioner i samband med trauma arbete. 

 

Saakvitne (2002) lyfter upp vikten av att som professionell hjälpare även ta hand som sitt 

egna psykiska välmående och att komma ihåg att regelbundet fråga sig själv hur man mår. 

Saakvitne pekar sedan på tre olika kategorier i detta som hon anser särskilt viktiga, nämligen 

skydd, egenvård och transformation. Att skydda och förutse lyfts fram som en av de viktigaste 

aspekterna, i detta ingår att vara medveten om olika tecken och symptom hos sig själv men 

även att se till att hålla en rimlig fördelning mellan arbete, vila och fritid. En annan aspekt i att 

skydda som lyfts fram är att se till att upprätthålla viktiga relationer som kan stötta en i 

arbetet. När det kommer till egenvård belyses vikten av att vara hälsosam för att orka möta 

den stress och emotionella påfrestning som arbetet kan medföra. Strategier som lyfts fram här 

är att ta del i aktiviteter som man gillar och finner välbehag i som en kontrast till det lidande 

man härbärgerar i arbetet (Saakvitne, 2002). Avslutningsvis tas transformation upp och här 

betonas vikten av att hitta mening i sitt arbete, vad är anledningen till att man valt att arbeta 

inom ett krävande arbetsfält, vilka kostnader samt fördelar för arbetet med sig? Denna del 

fokuserar just på att undersöka och hitta mening, perspektiv samt gemenskap i arbetet 

(Saakvitne, 2002).  

 

Även Figley (2002) tar upp användbara strategier, både vad gäller att förebygga och behandla 

Compassion Fatigue. En primär aspekt som tas upp är att helt enkelt prata om det, att kollegor 

emellan vågar berätta om sina egna erfarenheter, känslor och tankar kopplat till fenomenet. I 

detta ingår även information och utbildning, att läsa teori och forskning i ämnet för att öka 

medvetenhet samt att göra de självtest som är utvecklade av forskare och finns att tillgå för att 

få en grov uppskattning ifall man befinner sig i riskzonen (Figley, 2002). Vidare lyfts även 

vikten av att utveckla tekniker för stresshantering och att komma ner i varv som en 

nödvändighet generellt sett på den moderna arbetsmarknaden för att hålla sig frisk. Ytterligare 

faktorer som tas upp är att bearbeta egna traumatiska minnen samt hålla nivån av ärenden på 

en rimlig nivå (Figley, 2002).  

 

Coping 

En teori som ligger nära till hands att ta upp i sammanhanget är det som brukar benämnas som 

Coping Theory eller Copingteori. Coping kommer från det engelska ordet för att hantera. 

Coping kan beskrivas som att det handlar om hur människor hanterar stressfyllda situationer, 

känslor eller reaktioner som uppkommer i livet och som är påfrestande eller övermäktiga för 
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individen (Lazarus & Folkman, 1984; Lazarus, 2007). Coping beskrivs som en del av den 

emotionella processen, tillsammans med känslor, uppskattning och stress. Vidare beskriver 

Lazarus (2007) att Coping och stress existerar i en slags växelverkan, en hög Coping nivå 

leder till en låg stressnivå och en låg Coping nivå leder till en högre stressnivå. Det 

vetenskapliga intresset för Coping började sakteligen växa fram under 1970-talet för att sedan 

blomstra ut och få en rejält ökad spridning under 1980-talet och framåt (Lazarus, 2007). Även 

om själva begreppet Coping fick sitt genomslag först under 70-talet så påpekar Lazarus 

(2007) att det är något som varit aktuellt långt innan dess och kopplar det bland annat till det 

som inom psykoanalysen kallas för Ego Defense och menar att man kan dra paralleller ända 

tillbaka till 1930-talets forskning kring Expressive Styles. 

 

Inom det område som utgör Copingteori finns olika inriktningar samt olika strategier för 

Coping, vissa av dessa kan ses som motpoler. Lazarus och Folkman (1984) exemplifierar 

detta genom att beskriva så kallad Denial eller Avoidance Coping, som på svenska betyder 

förnekelse eller undvikande. Detta innebär precis som det låter, att man förnekar eller 

undviker det stressladdade, något som kan ses som en motsättning till flertalet andra strategier 

inom Copingteori som snarare handlar om att möta och bearbeta. Janis (1958) beskriver i sin 

studie där urvalet bestod av patienter som skulle genomgå en operation att de som använde sig 

av Denial eller Avoidance fick en emotionell lindring på kort sikt och att de var mer 

harmoniska innan operationen men att på lång sikt led de mer jämfört med de som redan i 

förväg förberett sig mentalt för den smärta och de krav rehabiliteringen skulle innebära. När 

det kommer till just Denial och Avoidance beskriver Lazarus och Folkman (1984) att det 

generellt ses som ineffektivt när det kommer till sjukdomsfall och liknande då det istället för 

att hjälpa individen att hantera situationen hindrar personen från att söka till exempel adekvat 

vård. Samtidigt beskriver de att det finns undantag där det kan vara effektivt samt att andra 

strategier som positivt tänkande, vilket kan kopplas till nämnda Copingkategori, kan fungera 

positivt genom att hålla uppe moral och vara ett sätt att hantera jobbiga situationer. Lazarus 

och Folkman (1984) betonar att ingen Copingstrategi kan sägas vara i sig själva bättre än 

någon annan, utan att det alltid handlar om dess tillämpning i det specifika fallet samt det 

resultat den för med sig på lång sikt. Man måste alltid väga in kontextparametrar, den 

Copingstrategi som används måste passa både personen ifråga samt passa in sammanhanget.  

 

Lazarus (2007) beskriver därutöver att Coping i huvudsak kan delas upp i Problem Focused 

och Emotion Focused Coping. Där Emotion Focused kan beskrivas rikta in sig på att hantera 

de känslor eller emotioner som har triggats (Kühlmann, 1990). Även Weiten, Dunn & 

Hammer (2014) tar upp olika inriktningar av Coping varav en är just Emotion Focused, de 

förklarar att det handlar om att arbeta med och förändra oönskade reaktioner som är kopplade 

till känslor. För att försöka kartlägga olika aspekter av Coping har Folkman och Lazarus 

(1988) tagit fram ett mätinstrument där åtta olika Copingstrategier tas upp. Några av dessa är: 

Distancing som kan innebära att man distanserar sig från saken ifråga eller ser till att inte 

förstora problem eller lägga för mycket fokus på det. Seeking social support som innebär att 

prata med eller ta hjälp av andra för att hantera problemet. Accepting responsibility handlar 

om att se sitt eget ansvar i situationen. Planful problem solving som handlar om att lägga upp 

en tydlig strategi eller plan för hur man skall hantera och förändra saken ifråga. Lazarus 
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(2007) beskriver att olika strategier används vid olika tillfällen av olika människor, till 

exempel används det som kan gå under Planful problem solving oftast när det är något som 

individen i fråga upplever som hanterbart. Om situationen istället känns ohanterlig kommer 

individen att handla utifrån känslor. Samtidigt betonas att i de flesta situationer kommer 

flertalet Copingstrategier att användas simultant. 

 

 

Metod 

I denna studie valde vi att använda oss av en kvalitativ ansats. Om en forskare är intresserad 

av att skapa förståelse för det som undersöks är kvalitativ metod lämplig (Fejes & Thornberg, 

2015). Valet av ansats gjordes med utgångspunkt i detta då vi främst ämnade få en ökad 

förståelse kring ämnet empatitrötthet och hur detta kan hanteras. En kvalitativ studie skiljer 

sig från en kvantitativ då den kvalitativa forskningen bedrivs med fokus på ord och inte 

siffror, både vid insamling och analys av data (Bryman, 2011). Denna studie bygger därför på 

intervjupersonernas egna ord och beskrivningar som kommit fram i de genomförda 

intervjuerna. 

 

Insamling av data 

Som insamlingsmetod använde vi oss av kvalitativa intervjuer av en semistrukturerad 

karaktär. I enlighet med Braun och Clarke (2013) använde vi en kvalitativ semistrukturerad 

intervjuguide då vi ville lämna utrymme för intervjupersonerna att berätta om sina egna 

upplevelser utan att hela tiden bli styrd av en specifik fråga. Bryman (2011) beskriver att den 

semistrukturerade intervjun ofta består av ett antal förutbestämda teman och frågor som 

forskaren vill ha besvarade men att det samtidigt finns en frihet för intervjupersonen att 

utforma svaren självständigt. Vidare beskrivs att det finns en öppenhet i semistrukturerade 

intervjuer att ställa frågor utanför intervjuguiden om de anknyter till svar givna av 

intervjupersonen. Då vi i studien strävade efter en djupare förståelse och ville ha 

intervjupersonernas egna upplevelser och beskrivningar kändes valet av just 

semistrukturerade intervjuer mest lämpligt. Intervjuguiden utformades utifrån inspiration av 

tidigare forskning i kombination med våra formulerade frågeställningar för denna studie. Den 

tidigare forskning vi studerade gav oss en bild av vad som kunde vara relevanta frågor inom 

ämnet och resulterade i 15 huvudfrågor samt en del följdfrågor beroende på vad 

intervjupersonerna svarade. 

 

Av främst geografiska skäl genomfördes tre av intervjuerna över telefon. Bryman (2011) 

beskriver att det finns vissa nackdelar eller risker med telefonintervjuer varav den mest 

påtagliga är att man går miste om kroppsliga reaktioner som miner och gester. Kroppsspråket 

var dock inget vi var intresserade av att analysera, vi ville komma åt ord och beskrivningar 

och såg därför inget hinder med intervjuer via telefon. Samtidigt konstaterar Bryman (2011) 

att det finns belägg för att skillnaderna är väldigt små gällande de responser man får via en 

telefonintervju kontra intervjuer som genomförs ansikte mot ansikte. Vi upplevde heller inga 

problem i genomförandet av telefonintervjuerna. Resterande två intervjuer genomfördes 

ansikte mot ansikte på intervjupersonernas arbetsplats utifrån deras egna önskemål. Samtliga 

intervjuer spelades in med intervjupersonernas godkännande.  
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Urval och bortfall 

Intervjupersonerna i denna studie valdes utifrån utbildning, arbetsform och yrkesverksamma 

år på arbetsplatsen. Kraven var att intervjupersonen skulle ha socionomexamen, arbeta 

klientnära och varit anställd minst 1 år på nuvarande arbetsplats. Valet av dessa avgränsningar 

gjordes med hänsyn till att vi ville undersöka just socionomers tankar och erfarenheter då det 

är en yrkesgrupp med höga nivåer av sjukskrivningar som kopplas till stress enligt Vision 

(2016), samt att det är vårt kommande yrke. Vidare satte vi kravet att de skulle arbeta 

klientnära då vi ville att det skulle finnas en direktkontakt mellan intervjupersonerna och 

klienterna. Slutligen ställde vi även kriteriet att intervjupersonerna skulle ha varit verksam 

minst 1 år på nuvarande arbetsplats då vi ville att de skulle ha kommit in i arbetsområdet och 

arbetsuppgifterna. Urvalsprocessen utgick från ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) 

beskriver att man i ett bekvämlighetsurval använder sig av de personer som för tillfället finns 

tillgängliga. Vidare beskrivs att insamlad data inte i sig kan ses som slutgiltiga resultat då det 

är svårt att generalisera ett resultat baserat på bekvämlighetsurval men att det däremot kan 

öppna dörrar för vidare forskning samt anknyta till tidigare resultat. Då vi i första hand inte 

var ute efter att skapa generaliserbara resultat utan snarare en ökad förståelse kring begrepp 

empatitrötthet, och då detta är ett relativt outforskat område i Sverige kändes detta därför som 

ett bra första steg som kan öppna dörrar för vidare och fortsatta studier på ämnet.  

 

För att hitta intervjupersoner som ville ställa upp på studien mejlade vi chefer för olika 

avdelningar på sjukhus och andra verksamheter där vi vet att socionomer arbetar klientnära 

och där det kändes som relevanta arbetsområden kopplat till vårt ämne. I mailet berättade vi 

om vår studie och skickade med en kopia av vårt informationsbrev om studien och bad 

cheferna att vidarebefordra detta till de anställda som uppfyllde urvalskriterierna. När det 

kommer till att använda sig av så kallade grindvakter i urvalet beskriver Bryman (2011) att 

det är förknippat med ett visst risktagande då grindvakten kan försöka påverka resultatet 

genom att styra vem eller vilka som hamnar i fokus för studien. Detta upplevde vi dock vara 

en liten risk då det rör sig om en uppsats på kandidatnivå samtidigt som vi hade en 

medvetenhet kring detta.    

 

Vi fick även en del kontaktuppgifter från ett par personer som känner socionomer som 

passade in på de kriterier vi hade för intervjupersonerna. Nio intervjupersoner anmälde 

intresse att delta i studien varav en inte uppfyllde våra krav då personen ifråga var sociolog 

och inte socionom, utifrån detta fick vi tacka nej till denne persons medverkan. Av de åtta 

kvarvarande genomfördes fem intervjuer då det blev ett bortfall på tre personer. En av 

personerna var tvungen att avboka på grund av personliga angelägenheter, en annan på grund 

av sjukdom och den sista avbokade vi själva på grund av sjukdom. Bortfallen kom i ett sent 

skede och vi hade inte fler intervjuer inbokade i reserv, vilket gjorde att vi fick nöja oss med 

de fem genomförda intervjuerna. Åldersspannet på intervjupersonerna var från 27 till 51 år 

och verksamma år på nuvarande arbetsplats varierade från 1.5 till 11 år. Intervjupersonerna 

bestod av tre kuratorer varav två från olika vårdavdelningar på sjukhus samt en från Barn- och 

Ungdomspsykiatrin, en behandlingssekreterare samt en socionom arbetande på kvinnojour. 

Det var en geografisk spridning på intervjupersonerna då de arbetade på olika platser i 

Sverige. 
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Analysmetod 

I vårt analysförfarande tog vi inspiration från Grounded Theory, förkortat GT. Thornberg och 

Forslund Frykedal (2015) beskriver att GT utvecklades som ett alternativ till att utgå ifrån 

teori när man analyserar data. Istället utgår man i GT ifrån data när man genomför analysen 

för att sedan utveckla en egen teoretisk modell utifrån resultatet. Bryman (2011) förklarar att 

det är svårt att ge en entydig och kortfattad beskrivning av GT då det ryms ett flertal olika 

perspektiv under samma begrepp. GT togs fram av Glaser och Strauss (1967), forskarna 

fortsatte sedan att utveckla metoden åt varsitt håll samtidigt som andra forskare tog vissa 

aspekter till sig men inte andra. Thornberg och Forslund Frykedal (2015) beskriver hur de 

tycker man kan uppfatta GT som en verktygslåda där man som forskare kan använda de 

analysverktyg som passar snarare än att se GT som en metod bestående av rigida regler. Med 

detta i åtanke valde vi att utgå från GT i vårt analysförfarande. Eftersom att vi i studien inte 

utgick från någon specifik teori eller hypotes som vi ville bekräfta kändes GT som ett 

naturligt val. När det kommer till datainsamlingen var vi inte helt förutsättningslösa utan 

utgick från våra frågeställningar som vi ville besvara. Vår analys av datamaterialet landar inte 

heller i någon teoretisk modell, därmed följer vi inte heller där GT till punkt och pricka. De 

steg av GT vi valt att använda är i kodningen och kategoriseringen av data.  

 

Datamaterialet i denna studie består av de fem intervjuer som vi genomförde. Dessa spelades 

in för att sedan transkriberas. Bryman (2011) beskriver att transkriberingen är ett tidsödande 

arbete och att vissa forskare väljer att lägga ut denna del på andra. Vidare beskrivs dock 

fördelarna av att genomföra transkriberingen, nämligen att förbättra minnet av intervjun samt 

att det underlättar tolkning och analysen av intervjun. Utifrån detta transkriberade vi 

intervjuerna själva för att sedan läsa igenom samtliga transkriberingar upprepade gånger innan 

vi gick över till själva kodningen. Det var, som tidigare nämnt, även just i kodningen som vi 

hämtade inspiration från GT där det finns flera olika sorter eller nivåer av kodning. Vi 

använde en öppen kodning till att börja med. Thornberg och Forslund Frykedal (2015) 

beskriver att man i den öppna kodningen börjar med att noga läsa igenom det insamlade 

datamaterialet, sedan kodar man de betydelsebärande enheterna i texten genom att tilldela 

ordet, meningen eller textavsnittet ifråga en kod bestående av ett eller ett antal ord som 

beskriver enheten. Vi arbetade utifrån denna beskrivning med att öppet koda vårt material för 

att sedan i enlighet med Brymans (2011) beskrivning foga samman dessa till uttydbara 

begrepp. För att ytterligare förtydliga resultatet studerades mönster i begreppen som utifrån 

det sedan kategoriserades. Vi landade i sex stycken kategorier. Slutligen valde vi även att dela 

upp dessa kategorier i två teman med tre stycken kategorier i vardera tema för att presentera 

resultatet extra tydligt.  

 

Litteratursökning 

I början av litteratursökningen försökte vi skapa en övergripande bild av området som vi var 

intresserade av att undersöka genom att läsa tidigare forskning. Vi utgick i första hand från 

databaser via Umeå universitetsbiblioteks sökmotor. Majoriteten av artiklarna hittades genom 

PsycINFO och SocINDEX, en enstaka från SwePUB. Ett antal hittades även i första hand 

genom Google Scholar för att sedan hämtas via PsycINFO eller SocINDEX. De sökord vi 

använde oss av, i olika kombinationer och sammansättningar, för att hitta artiklar var: 
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empatitrötthet, compassion fatigue, vicarious trauma, secondary traumatic stress, burnout, 

social work, trauma, trauma work, coping. Utöver vetenskapliga artiklar utgörs den 

vetenskapliga grunden också av litterära verk som lånats via Umeå universitetsbibliotek, 

Umeås medicinska bibliotek samt tagits del av online via www.academia.edu. Rapporter som 

refereras i studien hämtades från respektive hemsida för Arbetsmiljöverket, 

Försäkringskassan samt Vision.  

 

Studiens tillförlitlighet 

För att ta reda på hur tillförlitlig en kvalitativ studie är kan en forskare utgå ifrån fyra 

delkriterier som motsvarar de kriterier som finns inom kvantitativ forskning. De fyra 

tillförlitlighetskriterierna är: Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och Konfirmering 

(Bryman, 2011). 

 

Trovärdighet 

Detta kriterium är motsvarigheten till intern validitet (Bryman, 2011). I intervjuerna kom det 

fram olika svar från intervjupersonerna som utgör en typ av social verklighet. Trovärdigheten 

i intervjupersonernas svar avgörs utifrån hur tillförlitlig beskrivningen känns för lyssnaren. 

Bryman (2011) skriver att detta kallas respondentvalidering, vilket innebär att forskaren ska 

försäkra sig om att han uppfattat den sociala verklighet som har beskrivits på rätt sätt. Under 

de olika intervjuerna ville vi försäkra oss om att vi fått rätt uppfattning, detta gjorde vi genom 

att göra omformuleringar och ställa följdfrågor. Ibland stämde vår uppfattning och andra 

gånger kunde intervjupersonen förtydliga vad hen menade och vi kunde på detta sätt skapa en 

trygghet i att vi uppfattat den rätta innebörden i deras svar. Vid intervjutillfället informerade 

vi även om att intervjupersonen kunde få den färdiga transkriberingen av sin intervju skickad 

till sig för att ge intervjupersonerna ytterligare chans att rätta till detaljer i sina svar ifall de 

önskade. 

 

Överförbarhet 

Bryman (2011) skriver att kvalitativ forskning tenderar att vara kontextberoende eftersom 

denna typ av forskning handlar om att hitta ett djup snarare än bredd vilket bedrivs genom att 

studera en mindre grupp individer. Att få ett liknande resultat av samma studie vid ett senare 

tillfälle blir därmed svårt. Att bedöma överförbarheten av resultatet till en annan kontext och 

tidpunkt kan underlättas om forskaren har redogjort för studiens alla delar med utförliga 

beskrivningar. Att kvalitativa studier är svåra att överföra är vi medvetna om men eftersom 

avsikten med studien är att skapa en ökad förståelse av begreppet empatitrötthet ville vi höra 

intervjupersonernas beskrivningar och erfarenheter snarare än uppnå ett överförbart resultat. 

Vi har dock ändå, med detta kriterium i åtanke, försökt ge så ingående beskrivning av studien 

som möjligt.  

 

Pålitlighet 

Reliabilitet är det begrepp som kan jämföras med pålitlighet enligt Bryman (2011). Forskaren 

ska kunna visa på hur forskningsprocessen har fortgått och måste därför ha en fullständig 

redogörelse för till exempel problemformulering, val av undersökningsdeltagare, utskrifter av 

intervjuerna, resultat och analys av data. Tanken med detta är att göra det möjligt för läsaren 

http://www.academia.edu/
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att granska studien och avgöra om slutsatserna i studien är berättigade (Bryman, 2011). För att 

visa pålitligheten i vår studie strävade vi efter att göra en tydlig redogörelse för processens 

alla steg. Vi har redogjort för studien genom att börja med problemformulering i inledningen 

följt av syfte, metod, urval, resultat och avslutat med analys och diskussion. För att inte bryta 

mot de etiska riktlinjerna har vi valt att inte ta med de transkriberade intervjuerna som bilaga 

för att skydda intervjupersonernas integritet. Däremot valde vi att ta med citat från 

intervjuerna för att göra studiens resultat mer levande. Intervjuguiden finns som bifogad 

bilaga för att redogöra för de frågor som ställdes i intervjuerna (bilaga 2).  

 

Konfirmering 

Detta kriterium handlar om att forskarna ska vara objektiva i sitt utförande av en studie. 

Forskaren måste ha insikt i att det inte går att uppnå fullständig objektivitet i samhällelig 

forskning, därför måste forskaren försöka säkerställa att hen agerat så neutralt som möjligt. 

Vid utförandet av studien ska det vara tydligt att forskaren medvetet inte låtit personliga 

värderingar styra arbetet (Bryman, 2011). Eftersom vi inte var särskilt insatta i 

forskningsområdet för empatitrötthet innan vi påbörjade detta arbete tror vi att det var lättare 

för oss att hålla objektiviteten central till en början. Vi är dock medvetna om att vi har 

uppfattningar om olika delar i arbetet då det i allra högsta grad berör socialt arbete. Av denna 

anledning var vi noga med att vara så kritiska som möjligt i vårt förhållningssätt vid 

hanteringen av materialet för att främja ett objektivt förhållningssätt. 

 

Kritik mot tillämpning av dessa kriterier 

Bryman (2011) tar upp kritik som två forskare har uttryckt vad det gäller att direkt tillämpa 

dessa kriterier på kvalitativ forskning. För att tillförlitlighetskriterierna ska vara överförbara 

ska forskningen resultera i en bild av den sociala verkligheten som är absolut det vill säga helt 

sann, vilket inte är givet när det kommer till kvalitativ forskning. De två forskarna som 

Bryman (2011) nämner menar att det kan finnas mer än en förklaring till denna verklighet. 

För vår kvalitativa studie var det inte viktigt att den skulle vara överförbar och vi håller med 

om kritiken. Det är svårt att uppnå en överförbarhet då det endast är en liten grupp individer 

som studerats och de har besvarat öppna frågor som inte riktigt kan få samma likhet i svaren 

som i en kvantitativ studie där det kan finnas till exempel fyra olika svarsalternativ. Denna 

svårighet var vi medvetna om och i vår studie tycker vi inte att det är ett problem då vi inte 

var ute efter ett generaliserbart resultat utan endast ville uppnå en ökad förståelse för 

intervjupersonernas tankar och erfarenheter av empatitrötthet. 

 

Etik 

Enligt etikprövningslagen omfattas inte uppsatser på C- och D-nivå på universitetet av kravet 

på etisk prövning då det inte räknas som forskning (Kalman & Lövgren, 2012). Vi beslutade 

ändå att förhålla detta arbete utifrån de forskningsetiska kraven då vi anser att det skyddar 

våra intervjupersoner på ett godtagbart sätt. De forskningsetiska kraven vi förhållit oss till 

finns beskrivna i Vetenskapsrådet (2002) och de är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 



13 

 

Innan en deltagare väljer att ställa upp, i detta fall på en intervju, måste intervjupersonen 

enligt informationskravet få grundlig information om vad deltagandet kommer att innebära 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att ta hänsyn till informationskravet fick våra intervjupersoner 

ett informationsbrev där vi beskrev syftet med studien och att intervjun skulle komma att 

spelas in och sedan transkriberas. Vi erbjöd även intervjupersonerna att ta del av 

transkriberingen innan vi använde intervjumaterialet i uppsatsen för att erbjuda dem 

möjligheten att ändra eller ta bort något. Det framgick också i informationsbrevet att 

deltagandet var frivilligt och att de även fick avbryta sin medverkan. Vidare upplystes 

intervjupersonerna om att intervjuerna avidentifieras för att värna om deras integritet och 

anonymitet. Vad det gäller samtyckeskravet förutsätter det att informationskravet är uppfyllt 

(Vetenskapsrådet, 2002). När en deltagare hade meddelat att de ville ställa upp på intervjun 

gav dem också muntligt samtycke till deltagandet i studien men kunde som sagt avbryta 

deltagandet när som helst. Det blev smidigast med ett muntligt samtycke då vi hade intervjuer 

både vid bokad träff men även per telefon. Vetenskapsrådet (2002) upplyser om att informerat 

samtycke är ett sätt att värna om kunskapens kvalitet. Eftersom deltagarna själva valde att 

delta kan det generera i mer innehållsrika och djupa intervjuer, möjligtvis för att deltagandet 

ligger i deras egna intresse också. 

 

Vad det gäller konfidentialitetskravet informerade vi om att intervjun skulle spelas in och 

sedan transkriberas och att materialet efter avslutat arbete kommer att förstöras. Denna 

information framgick i informationsbrevet då vi ville att deltagarna skulle kunna ta ställning 

till detta innan de bestämde sig för att delta i studien. Detta krav är också en del i processen 

att skapa ett förtroende mellan oss och intervjupersonen, som ska känna sig säker och öppen 

att dela med sig av sina erfarenheter utan att det ska kunna kopplas till dem i det publicerade 

materialet. För att ytterligare värna om intervjupersonernas integritet har vissa dialektala ord 

bytts ut i redovisningen av resultatet samt har ordet klient använts konsekvent istället för till 

exempel patient eller brukare. Nyttjandekravet är nära knutet till konfidentialitetskravet då 

värnandet av personens integritet blir tydligt igen. Det är viktigt att deltagarna i studien litar 

på att uppgifterna de delar med sig av inte kommer att användas på fel sätt eftersom den 

tilliten är avgörande för hur ärliga och fylliga intervjuerna blir (Vetenskapsrådet, 2002). I 

informationsbrevet beskrev vi att vi eftersökte intervjupersoner till vårt examensarbete och 

beskrev syftet med studien. För att förklara och åskådliggöra nyttan med studien på ett 

tydligare sätt berättade vi vid intervjutillfället att det finns begränsat med svensk forskning om 

empatitrötthet och att det utifrån detta är ett viktigt begrepp att belysa i en svensk kontext. 

 

Ansvarsfördelning 

Fem kvalitativa intervjuer genomfördes i detta arbete och vi höll i tre respektive två intervjuer 

var. Vi anser att det blev den bästa lösningen då tre av fem intervjuer genomfördes per telefon 

och det kan vara en utmaning att vara två personer som ska interagera med varandra utan att 

se ansiktsuttryck. Utifrån detta ansåg vi det lämpligast att vi genomförde intervjuerna en och 

en. Transkriberingen av intervjuerna delades upp på samma sätt, den som hållit i intervjun 

fick transkribera densamma. Inför analysen av datamaterialet läste vi båda igenom samtliga 

transkriberade intervjuer upprepade gånger. Samtliga moment i studien har vi utfört 

tillsammans i nära samarbete med undantag från ovan nämnda intervjuer. 
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Resultat 

I detta avsnitt redogörs för de resultat som kom fram i de genomförda intervjuerna. Utifrån 

intervjusvaren kunde vi urskilja två teman: Att må bra på och utanför arbetsplatsen samt När 

arbetet tar överhand. Dessa teman byggs i sin tur upp av tre kategorier vardera. Det första 

temat utgörs av kategorierna Motivation och inspiration i arbetet, Att hantera och förebygga 

empatitrötthet på arbetsplatsen samt Att känna sig själv. Det andra temat utgörs i sin tur av 

kategorierna När bägaren rinner över, Påverkande aspekter samt En passiv ledning. Nedan 

redovisas de båda teman, först exemplifierade genom ett citat och sedan genom att de 

kategorier som utgör temat redovisas mer ingående. 

 

Tema: Att må bra på och utanför arbetsplatsen  

Under temat Att må bra på och utanför arbetsplatsen samlade vi de faktorer som 

intervjupersonerna gav uttryck för kring ämnet att må bra både på arbetsplatsen och i 

privatlivet. Alla intervjupersonerna uttryckte i de enskilda intervjuerna vikten av att hitta en 

balans för att främja välmåendet. Under temat fångas både motivation och inspiration i arbetet 

in men även vad intervjupersonerna upplevde som viktiga aspekter på arbetsplatsen för att 

som anställd må bra och få rätt förutsättningar samt de aspekter som ligger hos den enskilda 

individen att uppmärksamma. En av intervjupersonerna fångade temats essens med 

nedanstående citat. 

 

[...] Jag hjälper ingen på dagtid om jag grottar ner mig och mår dåligt över det jag jobbar 

med på kvällstid. Jag behöver inte må dåligt över att ha en meningsfull fritid för att jag ska 

vara bra på mitt jobb. Det går inte emot varandra. Jag tror att som ny och ung kan man 

fastna i den fällan för man vill så mycket. Och så är det, jag läser ju även nu på kvällstid, det 

är mycket litteratur jag måste förkovra mig i, men det får inte ta överhanden. 

 

Denna balans, mellan arbete och fritid var ett återkommande inslag i intervjuerna och något 

som alla intervjupersonerna hade tankar och funderingar kring. För att dyka in djupare i temat 

redovisas nedan de tre kategorierna som utgör temat, ett i taget.  

 

Motivation och inspiration i arbetet 

När det kommer till inspiration i arbete uppgav intervjupersonerna i flera fall liknande 

motivationskällor. Dessa handlade ofta i slutändan om en vilja att hjälpa och stötta men 

uttrycktes på olika sätt. Det framkom i intervjuerna att de flesta av intervjupersonerna hade en 

tydlig och stark motivation i arbetet som driver på. En av intervjupersonerna gav 

nedanstående svar på frågan kring inspiration i arbetet.  

 

[...] Det skulle jag säga är klientmöten där man känner att här fick vi en bra kontakt. Kanske 

inte så mycket specifika saker jag gjort eller åtgärder jag satt in utan bara att mitt agerande 

var hjälpande på något vis och att känna det i klientens bemötande av mig. För det händer att 

klienter säger att “Det här var så bra, och jag tar med mig det här och det här, tack för att 

jag fick ha dom här samtalen” och att känna den goda kontakten. Att jag sitter och pratar 

med klienten i ett enskilt rum gör att klienten mår bättre och det är en stor motivation och 

inspiration att kunna känna att man bara genom sin existens kan känna att man kan göra det. 
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Det är inte alltid att det är metoden eller tekniken som spelar så stor roll utan bara den där 

medmänskligheten som gör det stora. 

 

I citatet uttrycks just känslan av att vara till hjälp och att kunna göra att en person mår bättre 

som en stor inspiration. En annan intervjuperson uttryckte på liknande sätt att hen i mötet med 

klienter känner inspiration i arbetet då det märks på klienten att man som professionell har en 

positiv inverkan. Just denna känslan av att man har gjort skillnad och att personen man möter 

blir hjälpt kom fram som en central punkt för intervjupersonerna. Att hjälpa var dock inte det 

enda som motiverade och inspirerade, även andra aspekter framkom i intervjuerna. En av 

dessa som kom till uttryck var att få arbeta på en arbetsplats där man jobbar med komplexa 

fall och ärenden. Att känna att det finns en utmaning i arbetet. En annan intervjuperson 

uppgav att en initial motivation att söka sig till den nuvarande arbetsplatsen var utifrån ett 

samhällspolitiskt engagemang. Även om alla i slutändan uttryckte att de på något sätt ville 

hjälpa, stötta eller förändra framkom då även ett flertal andra motiverande faktorer som 

komplement till detta. Ännu ett par exempel på motivation framgår i citaten nedan.  

 

[...] jag är jätteintresserad av samtal och den biten och då tänkte jag att det finns stora 

möjligheter till det inom kuratorsyrket. Så det är väl egentligen det, det främsta, kurator och 

samtalsbehandling och att kanske också att vidareutbilda sig.  

 

[...] Jag är väldigt intresserad av behandling och jag vill väldigt gärna jobba med inriktning 

mot barn och ungdomar. För jag tänker att så tidiga insatser som möjligt ger så stor verksam 

effekt som möjligt. 

 

Sammanfattningsvis framkom, utöver själva aspekten att hjälpa den grupp man arbetar med, 

även andra motiverande aspekter fram som att arbeta med en viss målgrupp, ärendetyp, 

arbetsmetoder samt med fokus på framtidsplaner. Även kollegorna på arbetsplatsen, andra 

yrkesverksamma som man stöter på i arbetet samt olika föreläsare framhölls av en 

intervjuperson som stora inspirationskällor i det dagliga arbetet.  

 

Att hantera och förebygga empatitrötthet på arbetsplatsen 

När det kommer till att aktivt hantera och förebygga empatitrötthet på arbetsplatsen var det 

tydligaste av allt och mest återkommande kollegorna som lyftes fram. Det kollegiala stödet 

var något som återkom i samtliga intervjuer och något som alla lade en väldigt stor 

tyngdpunkt på. Om det är ett tufft ärende man arbetar med, om man känner att man har för 

mycket i huvudet för tillfället eller om man helt enkelt behöver tips, stöd eller råd i arbetet var 

det kollegorna som var mest frekvent återkommande i intervjuerna. I samband med detta var 

även acceptans på arbetsplatsen något som återkom i intervjuerna. Vikten av att skapa ett 

arbetsklimat där det är tillåtet att lufta sina känslor och tankar kring arbetet och prata om det 

som är tufft upplevdes som viktigt.  

 

[...] Ja, och då tycker jag att det är viktigt att inte försöka mörka det utan att prata om det 

med sina kollegor för att inte riskera att helt bli.. ja, betala priset för att man varit för 

känslomässigt engagerad. 
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En intervjuperson beskrev att arbetet till viss del handlar om en själv, sina egna känslor samt 

överföringar i arbetet. Vidare beskrev personen hur hen kunde känna sig handlingsförlamad 

och blockerad i vissa lägen och att det då kan hjälpa att ta någon minut att prata igenom saker 

med en kollega. En annan intervjuperson beskrev en arbetsplats med stor variation, både 

gällande arbetsbelastning men även olika typer av ärenden där vissa kan uppfattas som tyngre 

eller svårare och som därmed kräver mer av en. En intervjuperson beskrev att kollegorna kan 

vara till stor hjälp då de kan påminna om att ta ett kliv tillbaka och hinna återhämta sig efter 

ett krävande ärende. 

 

Det kollegiala stödet tar sig uttryck på många olika sätt. Vissa berättade att de arbetade i ett 

väldigt öppet klimat där man kan gå över och prata med varandra när man känner behov av 

det. På andra arbetsplatser var det mer utav ett planerat stöd där man hade inbokade möten 

med hela personalgruppen där man kunde lyfta specifika ärenden som upplevdes som jobbiga 

eller liknande saker. Det kunde även handla om handledning på arbetsplatsen, som i 

majoriteten av fallen framkom att det utgjordes av grupphandledning där man också kunde 

diskutera olika saker med arbetsgruppen. 

 

Samtidigt som det kollegiala stödet och handledning lyftes fram som positivt efterfrågade 

flera av intervjupersonerna mer och framförallt mer planerat stöd på arbetsplatsen. Vissa 

arbetsplatser saknade helt handledning och stödet bestod av att på eget initiativ söka upp eller 

efterfråga stöd, då i första hand hos kollegor och för andra var handledning eller inplanerade 

träffar för att lyfta ärenden och måendet begränsade till en gång i månaden. En annan strategi 

som framkom i flera intervjuer var att distansera sig känslomässigt från det man arbetar med 

vilket en av intervjupersonerna beskrev kunde vara extra svårt som nyanställd. 

Återkommande var att skapa en viss distans för att orka med känslomässigt men även för att 

vara professionell.  

 

[...] Dels så blir det ju så att man kanske märker att man måste ha en viss känslomässig 

distans för att kunna vara professionell i bemötandet och vad man fattar för beslut. Annars 

kan det ju bli ganska emotionellt beteende och det blir ju inte så bra. 

 

[...] man får lov att försöka vara lite distanserad till det som man hör och känner för att det 

inte ska äta upp en, utan att man ser det lite från ett helikopterperspektiv - vad kan man göra 

för att stötta den här personen, då kanske det inte blir lika emotionellt. 

 

De tidigare nämnda aspekterna, kollegialt stöd, handledning och distans är de som 

återkommer mest frekvent i intervjuerna men även andra saker framhölls som viktiga för att 

må bra på arbetsplatsen. Att hitta tydliga start och avslut på arbetsdagen och arbetsveckan 

betonade en intervjuperson som synnerligen viktigt, varierande arbetsuppgifter framhölls av 

en annan. Att skoja och ha roligt med kollegor på arbetsplatsen ansåg en intervjuperson vara 

en grund i att trivas samt att känna acceptans i arbetsgruppen. Att ha roligt på arbetsplatsen 

samt att man ibland måste få ta en paus för sig själv framhölls också som viktigt. 
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[...] Och det är helt okej att slå på röd lampa på dörren och man måste få sätta sig ner och 

bara vara en stund och titta ut genom fönstret. 

 

Just denna aspekt att känna efter när man behöver vila och ha självinsikt leder oss in på nästa 

kategori. 

 

Att känna sig själv 

Självinsikt var något som flera av intervjupersonerna i studien lyfte fram som en central 

aspekt i att må bra och att det ska hålla över tid. Att känna sig själv och veta vart gränserna 

går lades fram som viktiga aspekter. Denna kategori rymmer det som intervjupersonerna lyfte 

fram som viktiga aspekter hos sig själv, att veta vart ens egna gränser går, hur man gör för att 

skapa en distans till arbetet på fritid samt att fylla fritiden med givande aktiviteter för att 

samla energi igen. En av intervjupersonerna uttryckte det på följande vis: 

 

[...] Sen jobbar vi ju också med människor som befinner sig i nedstämdhet, depressioner, har 

hög ångest och det är vi ju väl medvetna om att sådant smittar många gånger. Så det är ju 

precis samma som vi föreläser och tjatar om till våra klienter, du måste röra på dig, ha en 

aktiv fritid, äta bra, sova bra.  

 

Intervjupersonen beskrev vidare vikten av att göra något annat för att få ner stressen från 

arbetet när man kommer hem. Intervjupersonen tryckte på behovet av att bryta stresspåslaget 

genom att göra något rent fysiskt och inte bara lägga sig i soffan även om man är trött. Detta 

var något som återkom i flera intervjuer, att försöka göra något på fritiden och inte bara vänta 

in nästa arbetspass. Även självinsikt kring den egna hälsan var något som återkom. En av 

intervjupersonerna pratade om begreppet självmedkänsla och lyfte vikten av att känna sig 

själv och sina egna känslor.  

 

[...] Men man måste också vara medveten om sin egen självmedkänsla så att man också 

känner eh, man måste förstå också hur det är med ens egna känslor. Jag tänker så här, om 

jag hela tiden bryr mig om andra men jag bryr mig inte om mig själv, då kommer det kosta. 

Men att bry sig om andra ger ju också någonting, så jag tänker att det kostar inte bara utan 

får något också. Så det finns ett både och där, men det som är absolut viktigast, det är att man 

har en självmedkänsla. 

 

Flera av de andra intervjupersonerna var inne på samma linje, gällande just medvetenheten 

kring ens egna känslor och reaktioner. En intervjuperson beskrev att man i klientnära arbete 

hela tiden måste möta sina egna känslor och reaktioner och beskrev det som en process att 

lära sig att hantera detta. Vidare lyfte intervjupersonen även fram vikten av att veta vart 

gränserna går och inte ställa för höga krav på sig själv. Även detta var ett återkommande 

ämne i intervjuerna. Intervjupersonerna lyfte fram att det var svårare i början av 

yrkeskarriären att tänka att man som professionell också har sina gränser och att dessa är 

viktiga att vara medveten om. Återkommande hos samtliga, även de som hade kortare 

arbetserfarenhet, var att de lyfte fram att de med tiden lärt sig att lyssna på kroppens egna 

signaler och att respektera dessa. En intervjuperson lyfte även fram familjelivet som något 
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positivt när det kommer till att kunna släppa jobbet, i kombination med ökad erfarenhet.  

 

[...] Jag tycker det är lättare när man har familj att se till att göra något annat för då blir det 

automatiskt så för när man är påväg hem blir det “nu ska jag handla det, sen ska jag packa 

det, så ska jag fixa det, så ska jag skjutsa dit” så över tid tycker jag att jag har blivit 

duktigare på att släppa arbetet, dels även för att jag blivit mer erfaren. 

 

Sammanfattningsvis framhöll intervjupersonerna unisont vikten av att faktiskt vara medveten 

om sig själv och sina egna begränsningar och att respektera dessa. Återkommande var även 

uppmaningen att se till att man har en givande fritid, både för att kunna ladda batterierna men 

även för att kunna släppa tanken på arbetet och skapa någon slags distraktion. Erfarenhet 

lyftes fram som något centralt i att lära känna sig själv och sina egna reaktioner kopplat till 

krävande ärenden som tar mycket energi och är mentalt krävande att arbeta med. 

Återkommande var även begreppet distans, att skapa distans till arbetet när man är ledig och 

att ha en tydlig distans mellan arbete och fritid. 

 

Tema: När arbetet tar överhand 

Andra temat valde vi att kalla för När arbetet tar överhand. I förra temat tog vi upp vad som 

drivit intervjupersonerna i arbetet, hur de arbetat förebyggande och med sig själva. I detta 

tema ryms kategorierna som kopplas till intervjupersonernas svar kring när arbetet tar över 

och när energin trots allt inte räcker till. Kopplat till detta har vi även frågan kring hur ämnet 

med empatitrötthet hanteras av ledningen utifrån intervjupersonernas upplevelser. För att 

illustrera det övergripande temat har vi nedanstående citat där en av intervjupersonerna 

beskrev hur det kan kännas när arbetet har tagit överhand.  

 

[...] allt man orkar göra är att sitta och liksom stirra in i väggen eller möjligtvis in i en tv som 

går men man hör inte vad den säger för det, ja det finns liksom ingen tid, ingen ork, ingen 

energi att göra något annat. Så på så sätt kan jag väl känna att det påverkar, när jag varit i 

dom perioderna att det varit extremt jobbigt. Att det bara är tomt när man väl får åka hem. 

 

Denna beskrivning av energi- och kraftlöshet var något som flera av intervjupersonerna 

upplevt i perioder eller i samband med vissa extra krävande ärenden. Detta leder oss in på den 

första kategorin som är knutet till temat.  

 

När bägaren rinner över 

Under denna kategori har vi placerat intervjupersonernas svar och tankar kring när arbetet har 

påverkat dem i sådan utsträckning att det lett till negativa konsekvenser. Här har vi gjort en 

redovisning och återgivelse för dessa negativa konsekvenser. Energi- och kraftlöshet var som 

sagt något som flera av intervjupersonerna beskrev att de haft erfarenhet av. Några av 

intervjupersonerna beskrev hur detta kan ta sig uttryck i arbetet och påverka ens 

känslomässiga engagemang.  

 

Det är klart att man kan bli lite empatiutmattad emellanåt,, att man inte riktigt orkar ge sig in 

i alla klienter på samma sätt. Dom stunder då det är mycket är det svårare att känna 
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engagemang för alla klienter om man har vissa klienter som tar väldigt mycket tid, energi och 

empati. Så det är svårare att känna samma engagemang och empati för dom som inte är lika 

utsatta.  

 

En annan intervjuperson uppgav också att hen inte alltid har samma förmåga att engagera sig i 

alla ärenden, att kapaciteten att engagera sig kan variera. Ett par av intervjupersonerna 

beskrev hur denna utmattning kommer ifrån att de bryr sig och engagerar sig väldigt mycket 

vilket tillslut för med sig att de i längden inte orkar ha samma engagemangsnivå för att det tar 

så pass mycket kraft ifrån en. Ena intervjupersonen uttryckte att hen lever sig in i klienternas 

situation i ett försök att möta upp klienten både känslomässigt men även på ett praktiskt plan. 

Vidare beskrev intervjupersonen att detta kräver något av en som behandlare och uttryckte att 

man kan bli utmattad eller trött och att man distanserar sig känslomässigt för att man inte 

orkar annars. Den andra intervjupersonen beskrev det på följande vis: 

 

Det är ju ett tufft jobb att jobba med utsatta människor och om man skulle, jamen ta på sig 

allas sorg så skulle man nog inte orka jobba många månader. Jag menar det är ett yrke där 

många blir utbrända också så man väljer väl att jobba som socionom om man är engagerad 

att hjälpa andra och bry sig om andra och det kan ju också vara en risk… det blir för tungt. 

 

En annan aspekt som framkom var att detta, för vissa, har förändrats över tid. En beskrivning 

var att som nyexaminerad och på en ny arbetsplats vill man så himla mycket, man vill hjälpa 

alla och vara 110% engagerad i alla ärenden. I längden kan detta dock leda till att man inte 

orkar med det dagliga arbetet. En av intervjupersonerna berättade att det empatiska 

engagemanget med tiden har fått ta ett steg tillbaka då hen i början av karriären hade större 

känslomässig kapacitet. Intervjupersonen beskrev det som en slags skyddsmekanism, att inte 

ta in lika mycket för att orka arbetet.  

 

När det blivit för mycket beskrev flera intervjupersoner hur det blivit svårare att hålla isär 

arbetet från fritiden och även att hälsan kan påverkas negativt. Intervjupersonerna gav olika 

exempel på detta, en beskrev problem med huvudvärk kopplat till arbetet och en känsla av 

mental påverkan, en annan intervjuperson beskrev hur sömnproblem kunde komma som en 

följd av att inte kunna slå bort tankarna från arbetet. Även relationer utanför arbetet kunde 

påverkas som en följd av arbetet, något som uttrycks i citatet nedanför.  

 

Jag jobbar heltid, och tyvärr blir det nog lite så att när man är uppe i folk hela dagarna, 

arbetskamraterna, jättetrevliga arbetskamrater men ändå, och klienter med familjer då har 

man fått sin dos utav umgänge faktiskt. Man orkar inte, eller jag orkar inte gå hem och ringa 

till alla som jag känner utan det blir att jag måste vila ifrån att umgås med människor. Sen 

vet ju inte jag om det är för att jag inte mår bra utav det eller min kvot är fylld. Så tyvärr kan 

jag känna att relationer på fritiden kan behöva jobbas lite mer på, på grund av det arbete jag 

har. 

 

I denna kategori gav intervjupersonerna uttryck för att det empatiska engagemanget till viss 

del kan ha förändrats över tid och att det i vissa situationer upplevdes svårare att känna 
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samma engagemang. Det presenterades även exempel på hur hälsan och fritiden påverkades 

när arbetet blev för påfrestande. I nästa kategori går vi in på vilka aspekter som 

intervjupersonerna uttryckte har en känslomässig påverkan. 

 

Påverkande aspekter 

Under kategorin Påverkande aspekter har vi fångat det som intervjupersonerna beskrev 

påverkat dem mest i arbetet. Flera olika faktorer framkom i intervjuerna. En påtaglig aspekt 

som flera av intervjupersonerna beskrev var när man möter en klient som man känner en 

speciell koppling till. Även om förhållningssättet är att alla ska få samma vård eller service 

beskrevs det som ofrånkomligt av en intervjuperson att man får en speciell kontakt och 

relation till vissa klienter. En annan intervjuperson beskrev även att det kan vara svårt att hålla 

distansen och inte blanda in egna känslor om man arbetar med ett ärende där barn är 

inblandade och där man kan identifiera sig själv med barnet eller känner igen sig själv i 

situationen. Att känna samhörighet med klienter var något som även beskrivs i nedanstående 

citat.  

 

[...] det är för det mesta ganska tuffa samtal men det som berör mig mest det är när det är 

personer i samma livssituation som mig, när det blir väldigt svårt att hålla distansen. Eh, och 

kanske personer som man känner att, jamen det här är en person som jag skulle kunna klicka 

med eller umgås med privat. Om man känner en stor samhörighet. [...] för mig så tänker jag 

det där att jag känner att här finns det, det finns något som gör att jag genuint tycker om den 

här personen.  

 

Man kan utläsa att flera av intervjupersonerna upplevde att det var extra krävande med 

klienter eller fall där man på något sätt känner en personlig koppling eller större engagemang 

för av någon anledning. Vidare beskrevs att det var allmänt mer krävande då det var mer 

komplexa eller krävande fall där det kunde röra sig om en stor mängd blandad problematik 

som tar mycket tid och energi eller fall med en hjärtskärande historia där man inte kan värja 

sig, som en intervjuperson uttryckte det. Även fall av mer existentiell art beskrevs kunna vara 

extra krävande.  

 

Då har jag svårare med de som faktiskt tycker att, ja det är klart jag tycker det är svårt med 

klienter som har dödsångest, det är fruktansvärt att behöva prata dom genom det. [...] Där 

hoppet finns att man ska få leva men man är fruktansvärt rädd för att dö. Det, jag tror det är 

då jag blir som mest påverkad.  

 

Något annat som upprepades när intervjupersonerna pratade om vad som påverkar en mest i 

arbetet var fall där barn är inblandade eller råkar illa ut. Även om ärendet i sig inte handlar om 

barnet, men bara vetskapen om att det finns ett barn med i bilden som riskerar att fara illa eller 

påverkas negativt var något som var återkommande i flera av intervjuerna. Vare sig det 

handlade om våld i hemmet eller sjukdom verkade det bli mer påtagligt när det även fanns 

med barn att se till.   
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En passiv ledning 

Under denna kategori har vi samlat intervjupersonernas svar kring hur de upplevde stödet från 

ledningen på deras olika arbetsplatser. Majoriteten kände en avsaknad gällande detta stöd men 

det framkom undantag också där ledning upplevdes vara engagerad. Det framkom att stödet 

från ledningen såg ut på olika sätt. Personalens mående och ämnet empatitrötthet var inte 

något som togs upp aktivt hos någon av intervjupersonernas ledning. På en del av 

arbetsplatserna kunde intervjupersonerna däremot själva söka aktivt stöd hos ledning och få 

det om det var av behov. En av intervjupersonerna beskriver stödet från ledningen på följande 

sätt: 

 

[...] Vi har ju klienthandledning där vi får liksom professionellt stöd i hur vi ska bemöta olika 

sorters klienter och deras svårigheter men det handlar ju mer om bemötande-strategier än 

hur det påverkar oss som personal. 

 

Personalens påverkan av arbetet togs inte aktivt upp på ledningens initiativ däremot uttryckte 

denna intervjuperson också, på frågan om vart stöd söks vid tuffa ärenden, följande: 

 

[...] ledningen också. De är bra på att stötta upp vid behov och det finns alltid möjlighet att få 

handledning även därifrån om man har problem med någonting. 

 

Vidare uttryckte en annan intervjuperson att ämnet empatitrötthet varken togs upp hos 

ledningen eller i arbetsgruppen överhuvudtaget, vilket hen tyckte skulle vara önskvärt då 

empati är en central del i socionomyrket. Intervjupersonen framhöll att det är viktigt att prata 

om detta ämne så att man inte hamnar i den sitsen, att bli empatitrött, då det kan drabba både 

klienten och en själv som yrkesverksam. Ytterligare en intervjuperson berättade att det inte 

talades aktivt om empatitrötthet på arbetsplatsen men att alla anställda var medvetna om att 

det fanns stöd att söka hos deras chef.  

 

Två andra intervjupersoner beskrev just avsaknaden av stöd hos ledningen. Den ena 

intervjupersonen berättade att ämnet inte lyftes av ledningen på grund av att det inte fanns 

någon ledning då det var en platt organisation vilket ledde till ett stort ansvar på det kollegiala 

stödet. Den andra intervjupersonen beskrev att stödet hos ledningen saknades när det är tufft 

på arbetet men uttryckte även förståelse inför tidsbristen på ledningsnivå. Tidsbristen var 

existerande även för intervjupersonen i hens arbete och uttryckte att de få lugna stunder som 

infinner sig går åt till att bara sitta ned och samla energi.  

 

[...] Det har varit många gånger att jag önskat att någon av våra chefer skulle orka vara 

närvarande i det som sker. Och det är klart att vår avdelningschef försöker väl men hen har 

ju alla sina andra arbetsuppgifter. Min närmaste chef sitter i en annan byggnad och träffar 

knappt mig när det inte är möten eller om jag själv hör av mig. Och är man då så dränerad 

på energi att man känner att “Jag orkar inte gå. Jag sitter i min stol tills jag har vilat 

färdigt” då tar man inte den möjligheten. Då behöver man nästan den frågan att “hur mår 

du, hur går det, vad är det som händer?” och får man inte den så ja, då står man där lite 

ensam. Så ja absolut, det kan jag sakna. 
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Sammanfattningsvis framkom det i intervjuerna en önskan om en större närvaro av ledningen, 

på arbetsplatser där det finns en ledningsstruktur. Även av den intervjuperson som uttryckte 

att ledningen var engagerad efterfrågades det dock en större medvetenhet kring ämnet 

empatitrötthet och dess konsekvenser. 

 

 

Analys och diskussion  

Genom de intervjuer vi höll med intervjupersonerna kunde vi tydligt se att samtliga 

intervjupersoner hade någon slags uppfattning kring begreppet empatitrötthet eller åtminstone 

kunde associera något till det. Den mest påtagliga associationen var att beskriva en 

avdomningseffekt eller att beskriva känslomässigt pressade situationer där man som 

professionell blir känslomässigt utmattad eller känner att den empatiska förmågan blir nedsatt. 

Detta stämmer väl överens med den beskrivning Figley (1995a) ger av Compassion Fatigue 

där kapaciteten eller intresset att vara empatisk kan bli nedsatt som en konsekvens. Gerge 

(2011) ger en liknande beskrivning av empatitrötthet där hon beskriver hur den empatiska 

förmågan kan bli nedsatt och även att man kan känna en avsaknad av energi. Detta är något 

som våra intervjupersoner också bekräftade då flera av dem återkom till att beskriva 

situationer där arbetet lett till en känsla av energilöshet eller utmattning. En intervjuperson 

beskrev episoder av utmattning där personen endast orkade stirra rakt fram i väggen eller se 

på TV efter arbetsdagen.  

 

Erfarenheter och upplevelser 

Vad gäller just intervjupersonernas egna erfarenheter framkom ett blandat resultat. Alla 

intervjupersoner uppgav inte att de själva haft erfarenheter av empatitrötthet, men under 

intervjuerna framkom att alla hade upplevt symptom som på ett eller annat sätt kan kopplas 

till empatitrötthet. Detta i sig behöver inte betyda att man varit drabbad av empatitrötthet i en 

större utsträckning men vi tänker att det i någon mån ger en indikation på att det är något som 

har en påtaglig närvaro på arbetsfältet. Istället för att prata om eller beskriva erfarenheter av 

begreppet i sig var det just dessa olika symptom eller konsekvenser som i störst utsträckning 

kom till uttryck i intervjuerna. Dessa var bland annat det tidigare nämnda, nämligen nedsatt 

empatisk förmåga och känsla av energilöshet. Ett par intervjupersoner beskrev hur de kunde 

se att den känslomässiga kapaciteten att härbärgera och engagera hade minskat med tiden eller 

att det periodvis var svårare att vara engagerad. En annan intervjuperson beskrev att det kan 

vara svårt att känna samma engagemang för alla ärenden när man har vissa fall som är väldigt 

allvarliga och andra som kan ses som mindre allvarliga. Intervjupersonen beskrev att man då 

blir så pass engagerad empatiskt och energimässigt i de allvarligare och mer krävande fallen 

att de mindre allvarliga inte får samma engagemang. Detta kan kopplas till den stress som 

Figley (1993) beskriver kan uppstå i strävan att vilja hjälpa en klient som har varit med om 

något allvarligt eller befinner sig i en svår situation. Utifrån detta tänker vi att det är samma 

processer som riskerar att uppstå när man arbetar med flera klienter som har väldigt blandad 

karaktär och nivå på sina problem, de som är mindre akuta eller allvarliga verkar då riskera att 

hamna i skymundan. 
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Saakvitne (2002) beskriver hur alla gör betraktelser och reagerar genom en personlig lins som 

är formad av till exempel tidigare erfarenheter och ens egna emotionella personlighet. Detta 

kan kopplas till något som flera av intervjupersonerna tog upp. I flera intervjuer framkom det 

att något som intervjupersonerna upplevde som extra jobbigt var när man arbetar med en 

klient som man känner någon slags personlig koppling till. En intervjuperson beskrev att det 

kan vara en person som man känner en extra stark koppling till eller känner att det är någon 

man hade kunnat umgås privat med i andra fall. I en annan intervju framkom på liknande sätt 

hur möten med barn kan vara extra jobbiga eller väcka oväntat starka reaktioner om det är ett 

barn som man känner igen sig själv i. Utifrån dessa saker tänker vi att den personliga aspekten 

ofta kan bli påtaglig även i en professionell relation och påverka den professionella hjälparens 

reaktioner och känslor i det specifika fallet. Ärenden där barn är inblandade kan vara extra 

jobbiga i sig och säkerligen ännu mer om det är ett barn som man ser sig själv i. Figley (2002) 

beskriver en dubbel roll där den professionella hjälparen måste vara objektiv, analytisk, 

professionell och koppla bort ens egna känslor men samtidigt vara medkännande och 

empatisk. Denna ekvation, eller dubbla roll, är något vi uppfattar som väldigt svår att förhålla 

sig till i praktiken, även om det är det som eftersträvas. Extra svårt ser vi att det kan bli i de 

fall där man känner en stark personlig koppling som går utöver det professionella. Figley 

(1995a) tar även upp att de som arbetar med barn som blivit utsatta är själv extra utsatta att 

drabbas av sitt arbete, även Cornille och Meyers (1999) visar med sin undersökning att det 

finns en förhöjd risk för Secondary Traumatic Stress i arbetet med utsatta barn. Här tänker vi 

att det är extra viktigt att vara medveten om dessa fenomen och om det är något man själv har 

en benägenhet att drabbas av, speciellt utifrån egna tidigare erfarenheter. Detta anknyter till 

begreppet Countertransference som togs upp tidigare. 

 

Countertransference beskrivs som en känslomässig reaktion som uppstår på grund av 

omedvetna associationer till egna erfarenheter hos terapeuten (Freud, 1959). Att vara 

medveten om ens egna känslomässiga reaktioner kan därmed ses som en viktig del i att förstå 

varför man reagerar på vissa saker eller klienter. Även intervjupersonerna tar upp vikten av 

självinsikt och att förstå sina egna känslor och reaktioner. En intervjuperson beskrev att man 

generellt sett i socionomyrket måste möta sina egna känslor och reaktioner och beskrev vidare 

detta som en process man måste gå igenom där man lär sig hantera dessa. En annan 

intervjuperson talade om vikten av att vara medveten om sina egna känslor, detta kan kopplas 

till de skyddsfaktorer Saakvitne (2002) tar upp. Saakvitne beskriver att det är viktigt att vara 

medveten om olika tecken och symptom hos sig själv. Även att skapa en bra balans mellan 

arbete, vila och fritid lyfts fram som viktiga aspekter. Detta är något som även kom upp i våra 

intervjuer där en intervjuperson poängterade att man inte ska få dåligt samvete över att man 

har en givande fritid utanför jobbet då detta krävs för att orka med arbetet. Vidare tar 

intervjupersonen upp ordet självmedkänsla och betonar vikten av att när man hela tiden 

fokuserar på andra människors känslor så är det viktigt att inte glömma bort sina egna och 

poängterar att det är först när man glömmer bort sig själv som det kostar att bry sig om andra. 

Detta stämmer väl överens med de skyddsfaktorer som Saakvitne (2002) tar upp och det 

verkar även vara aspekter som våra intervjupersoner tycker är viktiga för att orka med arbetet.  
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Kostnaden av att bry sig tänker vi är en intressant aspekt i undersökningen. Uttrycket att det 

för med sig en kostnad att bry sig, eller på engelska ”there is a cost to caring”, är ett 

återkommande uttryck i Figleys (1993;1995a;1995b;2002) texter och utgör på ett sätt kärnan i 

empatitrötthetsbegreppet. Intervjupersonerna beskrev även flera aspekter av detta som 

energilöshet, utmattning, bristande engagemang men även fysiska konsekvenser som 

huvudvärk eller sociala konsekvenser där ens egna relationer utanför arbetet påverkas. Ett 

viktigt förhållningssätt till detta verkar vara just detta, att det är först när man glömmer bort 

sig själv som det börjar att kosta. Flera av intervjupersonerna tog nämligen även upp 

erfarenhet som en avgörande faktor som gjort det lättare att hantera jobbiga situationer eller 

ärenden i arbetet. Att man med tiden lär sig att bli mer självmedveten om sina egna känslor, 

reaktioner och begränsningar. Samtidigt ser vi även att det finns motsättningar i detta då flera 

intervjupersoner även beskrev en avdomningseffekt eller ett minskat empatiskt engagemang 

som kommit med tiden. Dock beskrevs detta i vissa fall som en slags strategi som kommit 

med erfarenhet, en strategi som går ut på att distansera sig från arbetet rent känslomässigt för 

att inte bli utmattad. Vi ser att detta är ett komplicerat system. Ur ett perspektiv verkar 

erfarenhet föra med sig ökad självinsikt och förståelse kring ens egna förutsättningar, 

samtidigt verkar en längre tid i arbetet även leda till känslomässig avdomning och en ökad 

empatisk distans gentemot de klienter man möter i arbetet. Den här avdomningseffekten är 

dock inget som alla beskrev, utifrån detta kan resultatet tydas som att intervjupersonerna helt 

enkelt har olika sätt att hantera och möta tuffa ärenden utifrån ett långsiktigt perspektiv.  

 

Hantering, stöd och copingstrategier 

Utifrån de olika sätt att hantera det som intervjupersonerna beskrev som känslomässig- 

avdomning eller utmattning ser vi en naturlig koppling till Copingteori. Folkman och Lazarus 

(1988) beskriver att Distancing är en Copingstrategi där man distanserar sig från saken ifråga 

eller väljer att inte lägga för mycket fokus på det. Vi ser att detta är en strategi som verkar 

användas i vissa fall hos de vi intervjuade. Detta kan i sig vara något positivt om det innebär 

att man i enlighet med Figleys (2002) beskrivning lyckas balansera denna dubbla roll man har 

som professionell hjälpare. En intervjuperson uttryckte till exempel distansering som en 

nödvändighet för professionalism och för att inte reagera emotionellt. Däremot tänker vi att 

det finns en risk med denna strategi, att man distanserar sig för mycket och väljer att inte 

belysa till exempel ett visst ämne då man själv vet att man blir känslomässigt påverkad av det. 

Vi ser utifrån detta att strategin i sig inte är något negativt men att det kan medföra vissa 

risker som måste balanseras. 

 

Det finns olika inriktningar inom Coping, en av dessa benämns Emotional Focused. Weiten, 

Dunn & Hammer (2014) beskriver att denna inriktning handlar om att arbeta med och 

förändra oönskade känslomässiga reaktioner. Detta är något vi ser som en central del i det vi 

har undersökt. Något återkommande och som upprepats flera gånger är de negativa 

konsekvenser som beskrivits kan komma som en följd av arbetet. När intervjupersonerna 

pratade om självmedkänsla, att lära känna sina egna reaktioner och känslor ser vi att detta kan 

knytas samman med Emotional Focused Coping då det är just de känslomässiga reaktionerna 

man vill förstå. På samma sätt kan det viktiga kollegiala stödet samt handledning för 

intervjupersonerna, ses utifrån detta perspektiv. Dessa två saker beskrevs som väldigt viktiga i 
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att få stöttning och hjälpa i svåra situationer eller ärenden. Det ger därmed, sett utifrån ett 

Emotional Focused-perspektiv, en chans att bearbeta de egna reaktionerna som kommer upp i 

arbetet. Enligt Folkman och Lazarus (1988) definition skulle denna Copingstrategi, att tala 

med kollegor samt handledning, kunna benämnas som Seeking Social Support vilket helt 

enkelt går ut på att ta hjälp av andra för att hantera det aktuella problemet. Detta skulle kunna 

ses som den centrala Copingstrategin som kommer fram i resultatet då alla intervjupersoner 

belyste vikten av detta. Att det kollegiala stödet lyfts fram i samtliga intervjuer som något 

viktigt kan även ses som något som stärker Sprang, Clark & Whitt-Woosleys (2007) 

påstående att tillgång till få kollegor, och därmed begränsat kollegialt stöd, är en riskfaktor 

när det kommer till exempelvis utbrändhet. 

 

Samtidigt som det kollegiala stödet lyfts fram och även handledning, i de fall som detta fanns 

att tillgå, som något positivt, kommer en tydlig kritik mot ledningens sätt att hantera dessa 

frågor fram i flera av intervjuerna. Kring ledningens stöd skiljde sig intervjupersonernas 

uppfattning åt, vilket vi tänker är fullt naturligt då alla arbetar på olika arbetsplatser. 

Gemensamt var dock att majoriteten upplevde en avsaknad i stöd och information kring 

empatitrötthet och liknande ämnen på arbetsplatsen. Detta ser vi även som något som kan 

kopplas till Emotional Focused Coping då det handlar om att få ett ökat stöd i att hantera 

känslomässiga reaktioner och liknande som kommer som en konsekvens av arbetet. I flera fall 

efterfrågade intervjupersonerna ett ökat engagemang eller närvaro från ledningen i dessa 

frågor då empatitrötthet upplevs som ett viktigt ämne att prata om. Figley (2002) beskriver att 

en primär faktor i att förebygga Compassion Fatigue är just att prata om det och att våga 

berätta om egna erfarenheter, tankar och känslor kopplat till det. Detta går även hand i hand 

med det som en intervjuperson gav uttryck för genom att belysa vikten av att inte mörka 

sådana upplevelser för sina kollegor, utan att istället prata om det med varandra. 

 

Viktiga aspekter 

Både Bourassa (2009) och Fahy (2007) framhåller att empatitrötthet är något som kan hittas i 

många olika områden inom arbete med utsatta människor och inte bara inom traumavård som 

var det ursprungliga fokuset där forskningen tog sitt avstamp. Detta är något vi också tycker 

oss kunna se utifrån vår undersökning. Även om flera av våra intervjupersoner kommer i 

kontakt med traumaarbete är det inte den huvudsakliga inriktningen, ändå verkar liknande 

upplevelser och fenomen uttryckas på deras arbetsplatser, i större eller mindre omfattning. 

Viktigt att poängtera utifrån resultatet är dock att de negativa konsekvenser som kan komma 

av arbetet oftast beskrevs som episodiska och inte som något permanent. Energilöshet och 

utmattning är till exempel inget som intervjupersonerna uppgav att de kände hela tiden, utan 

sådant som de ibland har upplevt. I kontrast till Compassion Fatigue beskriver Stamm (2005) 

Compassion Satisfaction som bland annat kommer från en tillfredsställelse i att hjälpa 

människor. Det är viktigt att i sammanhanget även lyfta fram detta då intervjupersonerna i 

flera fall beskrev att den största motivationen och inspirationen i arbetet kom från att just 

hjälpa och känna att man har gjort något positivt för den man möter i arbetet. Trots att många 

av de symptom som ryms inom begreppet empatitrötthet är något som intervjupersonerna har 

upplevt i viss mån, är det ingen av dem som uppgav att de misstrivts på arbetet eller att de 

skulle vilja byta arbetsplats. Däremot framkom i intervjuerna att ämnet upplevs som viktigt att 
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diskutera och belysa, både för de anställdas skull utifrån ett preventivt perspektiv men även 

utifrån hänsyn till de klienter som man träffar i arbetet. 

 

Sammanfattande analys och slutsatser 

Tanken med denna studie har varit att skapa en inblick i intervjupersonernas tankar och 

erfarenheter av empatitrötthet samt hur detta kan hanteras. Genom de genomförda 

intervjuerna har vi kunnat ta del av intervjupersonernas erfarenheter på ett tydligt sätt och fått 

ingående och deskriptiva svar. Vi kan konstatera att majoriteten av intervjupersonerna har 

upplevt något av de olika kännetecken eller symptom för empatitrötthet som finns beskrivet i 

tidigare forskning, även om detta i sig inte betyder att de drabbats av empatitrötthet. För att 

klargöra detta skulle djupare undersökningar och kartläggningar behöva genomföras. 

Förnimmelse av dessa symptom har även i flera fall beskrivits vara något som förekommer 

under kortare tid och vid vissa perioder. Det är dock ändå intressant att konstatera att flera av 

intervjupersonerna upplevt situationer eller perioder som kan åtminstone liknas vid 

empatitrötthet. Att dessa även beskrivs komma som en konsekvens av det empatiska 

engagemanget i arbetet eller en känslomässig utmattning talar ytterligare för att det är just 

empatitrötthet det handlar om. Vidare kan vi konstatera att alla intervjupersonerna hade en 

åsikt eller tankar kring ämnet. Förkunskapen i ämnet varierade hos intervjupersonerna men 

samtliga kunde associera till ämnet och ge beskrivningar som ligger nära de som finns 

återgivna i tidigare forskning. Två slutsatser utifrån detta är att upplevelser som kan liknas vid 

eller jämställas med empatitrötthet har förekommit i gruppen av intervjupersoner samt att 

samtliga intervjupersoner hade en uppfattning kring ämnet och vad empatitrötthet kan 

innebära.  

 

I analysen av intervjuerna kunde vi tydligt utläsa att det förekom flera olika Copingstrategier 

som intervjupersonerna har använt sig av för att hantera den press som arbetet för med sig. 

Intervjupersonerna beskrev vikten av att skapa en givande fritid utanför arbetet och att försöka 

lämna arbetet på arbetet så att säga. Viktiga strategier som framkom att intervjupersonerna 

använde sig av var främst kollegialt stöd för att hantera jobbiga saker eller pressade 

situationer men det framkom även att flera av intervjupersonerna i viss mån använde sig av 

distansering för att orka med allt de möter i arbetet. I de fall det erbjöds sågs även 

handledning som något centralt. I analysen av intervjuerna kunde vi även se att flera av 

intervjupersonerna inte var nöjda med ledningens sätt att hantera ämnet, och det upplevdes i 

flera fall som en fråga som inte togs upp av ledningen. Vi kunde tydligt utläsa att flera 

efterfrågade ökad support och stöd från ledningen samt att de ansåg att empatitrötthet är ett 

viktigt ämne som fått för lite uppmärksamhet. Utifrån detta drar vi flera slutsatser. 

Intervjupersonerna hade tydliga strategier för att hantera pressande eller krävande situationer 

på arbetet där kollegialt stöd är det tydligaste men även distansering förekom. Kopplat till 

Copingteori konstaterar vi att Seeking Social Support och Distancing är de mest påtagliga 

Copingstrategier som framkommer i analysen av intervjuerna. En annan slutsats är att 

intervjupersonerna upplevde att empatitrötthet är något som diskuteras och lyfts allt för lite på 

arbetsplatserna. I de flesta fall upplevde intervjupersonerna att det fanns brister hos ledningen 

i hanteringen av ämnet och i att stötta de anställda. Dock framkom vissa undantag där 

ledningen upplevdes ta frågorna på allvar och erbjöd stöd samt en arbetsplats med en platt 
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organisation utan ledning. Vi gör dock tolkningen, samt drar slutsatsen, att majoriteten av 

intervjupersonerna efterfrågade en mer närvarande ledning. 

 

Sammanfattningsvis landar vi i slutsatserna att empatitrötthet eller upplevelser som kan 

jämställas med empatitrötthet är något som har förekommit hos majoriteten av 

intervjupersonerna. Samtliga intervjupersoner hade någon uppfattning kring ämnet 

empatitrötthet men det fanns en efterfrågan om mer fokus på ämnet på arbetsplatserna och en 

önskan om att ledningen skulle visa större engagemang. Vi konstaterar även att tydliga 

strategier för att hantera empatitrötthet användes vilket vi kunde utläsa vid analysen av 

intervjuerna. Slutligen kan vi konstatera att vi utifrån denna studie har skapat en tydlig bild av 

intervjupersonernas tankar och erfarenheter av empatitrötthet. Vi har även fått en inblick i 

vilka strategier som används för att hantera detta. 

 

 

Avslutande reflektion  

Det finns både styrkor och svagheter med vår genomförda studie. Den främsta styrkan med 

denna studie anser vi är att vi lyckades besvara våra frågeställningar samt uppfyllde syftet. Vi 

har lyckats väva ihop tidigare forskning med resultatet från intervjuerna och vi upplever själva 

att vi har tillskansat en djupare förståelse för ämnet. Något som kan uppfattas som en svaghet 

är att en påtaglig del av litteraturen i uppsatsen är skriven av samma forskare, Professor C. R. 

Figley. Förklaringen till detta är att han är en av de forskare som började forska på området 

och är även den som i mångt och mycket byggt upp begreppen Compassion Fatigue och 

Secondary Traumatic Stress. Det är med andra ord oundvikligt att Figleys olika verk är 

återkommande refererat till i uppsatsen. Vår förförståelse genom den tidigare forskning, 

teorier och begrepp inom området vi läste in oss på kan ha påverkat studien. Vi har försökt 

bära med oss denna medvetenhet samtidigt som en viss förförståelse kändes nödvändig för att 

kunna utforma intervjuguiden och ställa relevanta följdfrågor under intervjuernas gång. Vi 

upplevde att vi fick ett djup i intervjuerna på grund av vår förförståelse även om vi ser risken i 

att vår egen uppfattning om ämnet kan ha styrt intervjuerna och dess utformning. 

 

Urvalet av intervjupersonerna byggde på att de som var intresserade fick ställa upp eftersom 

vi skickade ut förfrågan till många olika arbetsplatser där vi vet att socionomer arbetar 

klientnära. Majoriteten av intervjupersonerna uttryckte att de gärna ville ställa upp just för att 

dem finner ämnet empatitrötthet intressant. Det kan finnas en risk i att en del av 

intervjupersonerna hade en medvetenhet eller intresse för empatitrötthet sedan innan och 

utifrån detta ställde upp på att deltaga. Hur intervjupersonen har tolkat syftet med studien och 

hur hen har besvarat frågorna kan ha påverkats av detta faktum. Resultatet av studien är svårt 

att generalisera, vilket är en återkommande svårighet när det kommer till kvalitativa studier på 

grund av de aspekter som just nämnts samt att det bara var fem intervjupersoner. En styrka vi 

ser med urvalet i denna studie är att intervjupersonerna har olika typer av arbetsområden, 

erfarenheter, yrkesverksamma år samt att dem arbetar i olika orter vilket skapade en mångfald 

i studien. Något annat vi har haft i åtanke är hur telefonintervjuerna respektive de som vi 

genomförde ansikte mot ansikte har påverkat intervjupersonernas svar. Oavsett intervjuform 
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hade vi samma ramar för intervjun men vid telefonintervjuerna försökte vi vara ännu mer 

tydliga och försäkrade oss om att vi uppfattat intervjupersonens svar rätt. 

 

De tolkningar vi har gjort utifrån datamaterialet kan också ha påverkats av vår förförståelse. 

Eftersom vi har samma utbildning och framtida yrke som intervjupersonerna kan våra egna 

föreställningar om yrket påverkat tolkningen och möjligen lett till att vi missat andra aspekter 

i datamaterialet. Av samma anledning skulle det kunna innebära att socionomerna utelämnade 

sådant som kan verka avskräckande. Detta anser vi inte är troligt då de berättade om både 

positiva och negativa inslag i sitt arbete vilket indikerar på att dem kände att de kunde vara 

öppna och ärliga i intervjun. En styrka i tolkningsdelen av arbetet är att vi turades om att koda 

intervjuerna. För att försöka uppnå så god intersubjektiv reliabilitet som möjligt kodade vi 

varandras intervjuer och sedan stämde vi av kodningen med varandra innan vi kategoriserade 

datamaterialet. 

 

Intresset för området som denna uppsats beskriver rör socionomer som yrkesgrupp men är 

även en viktig fråga för samhället i stort om det på sikt kan bidra till en ökad förståelse kring 

de höga antal sjukskrivningar kopplade till stress där socionomer är representerade i stor 

utsträckning. Detta då sjukskrivningar är en kostnad för samhället i stort samt att socionomer 

är verksamma inom flertalet viktiga samhällsinstitutioner och arbetsplatser. Det är även 

viktigt för klienterna att de erbjuds bästa möjliga service, stöd eller vård. Vi anser inte att en 

uppsats av denna omfattning kan bringa fullständig klarhet till området och räta ut alla 

frågetecken eftersom det är ett stort och komplext område. Däremot anser vi att vi har uppnått 

avsikten med denna studie samt fått svar på våra frågeställningar på ett önskvärt sätt. Vi 

hoppas att resultatet av denna studie kan inspirera andra och utgöra en språngbräda för vidare 

forskning på området. Vi har i denna studie intervjuat ett begränsat antal yrkesverksamma 

socionomer i klientnära arbete, vi ser att en studie av större magnitud skulle kunna bidra till 

ökad insikt i ämnet och en större möjlighet att generalisera eventuella resultat. Möjliga steg att 

ta i framtida forskning är till exempel även att undersöka utbredningen av fenomenet, hur man 

kan fånga upp detta bland anställda samt forskning kring preventiva insatser på området. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Informationsbrev till intervjupersonerna 

 

Hej! 

Vi heter Rebecca Nybom och Fredrik Söderlund och är socionomstudenter vid Umeå 

universitet. Vi arbetar med vårt examensarbete och söker efter intervjupersoner. Syftet med 

studien är att undersöka tankar och erfarenheter av empatitrötthet och hur det kan hanteras. 

Kriterier för intervjupersonen är: yrkesverksam socionom inom klientnära arbete, som varit 

anställd på nuvarande arbetsplats i minst 1 år. Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter-1 timme 

och kan göras vid bokad träff eller via telefon. Intervjun kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas vilket Du erbjuds ta del av innan materialet används. Datamaterialet kommer att 

avidentifieras och efter avslutat arbete förstöras. Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan 

när som helst dra dig ur. 

 

Datum och tid för intervjun bestämmer vi tillsammans, vi är väldigt flexibla vad det gäller tid, 

dag och plats. Vi ser helst att intervjun blir genomförd v. 41 eller 42. Vi skulle bli otroligt 

glada om Du vill ställa upp! 

 

Hör gärna av dig om Du har några frågor! 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Rebecca Nybom 

Telefonnummer 

Mejladress 

 

Fredrik Söderlund 

Telefonnummer 

Mejladress 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Presentation 

Hej! Jag heter Rebecca/Fredrik och är socionomstudent på Umeå universitet. Vi skriver just 

nu vårt examensarbete och vi är glada att du vill ställa upp på denna intervju. Du ska få höra 

en upprepning av syftet med studien och ramarna för denna intervju: Syftet med studien är att 

undersöka tankar och erfarenheter av empatitrötthet och hur det kan hanteras. Kriterier för 

intervjupersonen är: yrkesverksam socionom inom klientnära arbete, som varit anställd på 

nuvarande arbetsplats i minst 1 år. Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter-1 timme och 

kommer att spelas in för att sedan transkriberas vilket Du erbjuds ta del av innan materialet 

används. Datamaterialet kommer att avidentifieras och efter avslutat arbete förstöras. 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan när som helst dra dig ur samt avstå att besvara 

en fråga under intervjun om Du vill. Låter detta okej? 

 

Bakgrundsinformation: 

• Ålder? 

• Kan du berätta kortfattat om dina arbetsuppgifter? 

• Vad har du för utbildning kopplat till ditt arbete? 

• Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 

• Hur länge har du arbetat inom denna befattning sammanlagt? 

• Vad gjorde att du valde att arbeta på din nuvarande arbetsplats? 

 

Frågor kopplat till empatitrötthet: 

• Vad tänker du när du hör begreppet empatitrötthet? 

• (Berätta om definitionen av empatitrötthet efter intervjupersonen har angivit sin egna 

definition alternativt som avslutning). Känner du igen något i beskrivningen? 

• Kan du berätta om det är så att du har erfarenhet av empatitrötthet? (följdfråga: 

personer, kollega, sig själv, erfarenheter)? 

• Hur har du hanterat detta? Före, under, efter? 

Hur tas detta upp inom arbetsgruppen? Och hos ledning? 

• Arbetas det aktivt med dessa frågor på din arbetsplats? 

 

Hantering och motivation: 

• Hur hanterar du känslomässigt tuffa ärenden? 

• Vart söker du stöd kring tuffa ärenden? (Hålla isär arbete och fritid?) (Har du någon 

gång känt att arbetet påverkat din hälsa?) 

• Har det förändrats över tid? 

• Vilken är den starkaste inspirationskällan/motivationen i ditt arbete?  

 

Avslutning: 

• Nu har vi ställt de frågor vi hade förberett, finns det något du känner är av vikt som du 

skulle vilja tillägga som anknyter till det vi pratat om? 

• Hur har du upplevt den här stunden/att prata om detta ämne? 
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Definition av empatitrötthet: 

“There is a cost to caring” skriver Figley (den främsta forskaren inom ämnet). Empatitrötthet 

är ett begrepp som används för att beskriva den sårbarhet och risk som professionella inom 

klientnära arbete kan utsättas för. Figley kopplar begreppet till kostnaden som den 

professionella betalar genom att engagera sig känslomässigt i sina klienter. Det förklaras 

vidare som en reaktion på att till exempel få kännedom om en klients traumatiska upplevelse 

av något och att detta kan leda till en stress hos den professionella att hjälpa eller vilja hjälpa 

klienten. Som en konsekvens av detta beskriver Figley att den professionella kan få en nedsatt 

kapacitet eller intresse att vara empatisk i sitt arbete eller att härbärgera klienters lidande. 

Psykoterapeuten Anna Gerge beskriver att det kan vara alltifrån knappt märkbart för vissa till 

ett överväldigande tillstånd för andra och leda till att den professionella kan känna avsaknad 

av både empati och energi.  

 

 


