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Sammanfattning

Det är en nödvändighet att aktivt använda sig av sin empatiförmåga i mötet med klienter, 
detta för att skapa kontakt med klienten och för att kunna leva sig in i dennes känslor. 
Empati är därför en förutsättning för att kunna ge klienten den hjälp och det stöd som 
behövs. Samtidigt kan flera klienters berättelser om traumatiska händelser leda till att 
samtalsrådgivaren tänjer sig längre än vad som är nyttigt och till slut inte orkar släppa in 
någon mer drabbad människa. 

I denna studie undersöks vad det är som gör att socionomer kan vara empatiska utan att bli 
nedtyngda av samtalet med klienter/patienter som befinner sig i svåra situationer. Genom att 
intervjua fyra socionomer och sedan bearbeta empirin med metoden Grundad teori, bildades 
en modell med en tillhörande teori som svarar på syftesfrågan: Engagemang väcker stöd 
som med erfarenheten leder till insikt och medvetenhet som skapar empatisk närhet och 
emotionell distans i samtalet, vilket i sin tur upprätthåller engagemanget.

Sökord/Nyckelord
Empati, emotion, strategier
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FÖRORD

Ett stort tack till de fyra socionomer som jag fick intervjua! Det var mycket värdefullt att få ta del
av er kunskap och era personliga erfarenheter. 
 
Ett stort tack till min handledare Daniel Törnqvist för ditt stöd och den vägledning jag fått under
arbetsprocessen. 

Pernilla Essebro
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1. INLEDNING
I detta kapitel kommer en beskrivning på varför detta ämne är viktigt inom socialt arbete. Sedan
övergår kapitlet i syftesformulering, frågeställningar, avgränsningar och precisering av begrepp.

PROBLEMBAKGRUND

Empati innebär ”förmågan att lyssna, att sätta sig in i en annans situation och att förstå en persons
känslor och reaktioner” (Eide & Eide, 2006 s 30). Empati är en förutsättning för att ett bra arbete
görs inom social omsorg i allmänhet och speciellt för professionellt stödjande kommunikation (Eide
& Eide, 2006). På grund av vår empatiförmåga kan vi leva oss in i andras känslor vare sig det
handlar om svaghet, sorg, förtvivlan, längtan, vanmakt eller annat. Att på ett aktivt sätt använda sig
av empatiförmågan i mötet med klienter är nödvändigt för att se vem motparten är, förstå vad det
finns för behov och se vilka utmaningar som kan tänkas tillkomma i arbetsprocessen. Att aktivt
använda sig av empati är en förutsättning för att kunna ge den hjälp och det stöd som behövs samt
för att utveckla mål som är realistiska och skapa en bra kontakt med klienten i hopp om att kunna
uppnå dessa mål. Rogers (1959) anser att empati är en av de viktigaste sätten att få fram en klients
medvetenhet, förändring och lärande (Stebnicki, 2007).

Det är bra att visa kärlek och att hjälpa andra människor, men om detta innebär att vi bär andras
bördor tyngs vi snart ned av allas bekymmer (Hilmarsson, 2003).

Empati med den enskilde som kan ha en sårad själ förutsätter att rådgivarna är bekväma med sin
egen själsliga hälsa och kan hantera klientens existentiella och andliga upplevelse av förlust och
sorg (Stebnicki, 2007).  Genom att dagligen möta de som blivit utsatta för något som ibland kan
uppfattas  som  ren  ondska,  ökar  risken  att  de  professionella  drabbas  av  ställföreträdande
traumatisering, medkänsleutmattning eller empatitrötthet (Gerge, 2011). I dessa situationer tänjer de
sig bortom vad som är nyttigt och upplever därefter att de inte stå ut med mer lidande, orkar inte
släppa  in  någon  mer  drabbad  människa;  orkar  inte  höra  mer.  Man  kan  också  drabbas  av
utmattningstillståndet  ”burn-out” som innefattar  upplevelsen av att  allt  är  ens  eget  ansvar,  men
kraften finns inte till att göra det som behövs. För vissa professionella rådgivare uppstår tvetydighet
och frågor som''varför händer dåliga saker?' når utöver området för vanliga mänskliga erfarenheter
och  nivåer  av  medvetande  (Stebnicki,  2007).  Följaktligen  kan  klientens  existentiella  och/eller
själsliga kris bli kuratorns kris. 
Flera  klienters  berättelser  om  extraordinära  stressande  och  traumatiska  händelser,  liksom
exponering  för  klienter  med  kronisk  sjukdom  och  livshotande  funktionshinder,  gör  att  den
professionella hjälparen många gånger riskerar att känna hjälplöshet och hopplöshet.
Rådgivare har även en etisk skyldighet att upprätthålla sin klients sekretess med deras berättelser,
något som kan vara en ansenlig börda på sinnet, kroppen och själen för många rådgivare (Stebnicki,
2007). Det faktum att många rådgivare därför inte kan dela sina klienters berättelser med någon
utanför den terapeutiska miljön kan skapa en slags slöja av hemlighetsmakeri som många rådgivare
tar med sig hem. 

För att kunna bemöta varandra på bästa sätt och bevara de goda mötena behöver samtalsrådgivarna
bli bättre på att skydda sitt eget välmående. (Gerge, 2011). Goda inre bilder behöver aktiveras som
en motståndskraft till det som de får höra, något som de kan förhålla sig till under arbetet. Dessutom
behöver de ”medvetet benämna och upprätthålla strukturer som skyddar deras mänskliga potential”
(s 63). För att detta ska kunna vara möjligt behöver samtalsrådgivarna veta vad de behöver för att
må bra.  En annan viktig faktor när det gäller våra stressreaktioner är hur vi hanterar motgångar.
”Hur värderar, analyserar och hanterar vi våra erfarenheter?” ((Lundberg & Wentz, 2004 s 24). Det
som avgör hur stressreaktioner i kroppen utvecklas är hur vi bedömer varje utmaning; som ett hot
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eller som ett sätt att utvecklas som människa.
Att  hantera  svåra  känslomässiga  situationer  och  reaktioner  är  något  vi  måste  träna  oss  på  att
behärska (Hilmarsson, 2003). 

Föreliggande arbete  avser  att  belysa  hur  socionomer  hanterar  denna viktiga  balansgång mellan
empati och emotionell överbelastning. 

SYFTESFORMULERING 

Vad är  det  som gör  att  socionomer  i  samtalet  kan  kan vara  empatiska  utan  att  bli  emotionellt
överbelastade av samtalet med klienter/patienter som befinner sig i svåra situationer?

FRÅGESTÄLLNINGAR:

• Vilka  copingstrategier  har  socionomer  när  det  gäller  att  hantera  en  arbetssituation  med
klienter/patienter och dess påverkan på hemmaplan?

• Är emotion en förutsättning för empati? Vad anser forskning och vad anser soconomer i
socialt arbete?

AVGRÄNSNINGAR

Jag har avgränsat mitt ämne till att samtalet mellan socialarbetare och klient/patient och inte på
praktiska saker runtomkring som inte direkt berör samtalet.  Jag är medveten om att det finns andra
delar i verksamheten som är viktiga i arbetet. Dock avser detta inte syftet med studien. Genom att
avgränsa kan jag mer koncentrerat granska just de delar som handlar om vad som händer i samtalet. 

PRECISERING AV BEGREPP

Begreppet  empati  kommer från det grekiska ordet empatheia (Eide & Eide, 2006). Ordet är  en
sammansättning av en  (in) och pathos (känsla) och kan direktöversättas som inlevelse, inkännande
eller  medkänsla.  Inom  psykologin  (EoP  1994)  definierar  man  ofta  empati  som  ”en  persons
stälföreträdande upplevelse av en annans känslor, perceptioner eller tankar” (Eide & Eide, 2006 s
30). 
Ställföreträdande traumatisering: McCann och Perlman (1989) använde denna term då terapeuten,
som har ett empatiskt band till sin klient, blivit känslomässigt nedsatt professionellt på grund av
flera traumatiska berättelser från flera terapisessioner (Stibniki, 2007).
Coping är  en  term  inom  psykologisk  stressforskning,  som  introducerades  av  R.S  Lazarus
(Nationalencyklopedin, 2013.) Begreppet coping handlar om att finna olika strategier för att kunna
hantera krav och påfrestningar.

2. METOD
I detta kapitel presenteras val av intervjupersoner, etiska reflektioner samt metodbearbetning inom
Grundad teori (GT).

VAL AV DATAINSAMLINGSMETODER

Som metod används grundad teori. Sociala händelser och interaktioner står i fokus för denna metod
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(Thornberg & Frykedal, 2012). Grundad teori utvecklades och lanserades av Barney Glaser och
Anselm  Strauss  på  1960-talet.  I  boken  ”The  Discovery  Of  Grounded  Theory:  Strategies  for
qualitative research skriver Glaser och Strauss (1967) att de vill främja vikten av att upptäcka teorin
från data som systematiskt erhålls och analyseras när det gäller social forskning. Författarna tror på
metoden att upptäcka en teori utifrån data, vilket kallas grounded theory, eller grundad teori på
svenska. Det viktigaste av allt, menar de, är att metoden fungerar och ger relevanta förutsägelser,
förklaringar, tillämpningar och tolkningar. Då jag ville använda mig av den empiri som samlats in
genom intervjuerna för att bygga en teoretisk modell som utgick från deras verklighet, var denna
metod mest lämplig för mitt syfte. Den analysprocess som leder fram till den grundade teorin går ut
på att det empiriska materialets minsta beståndsdelar och enheter granskas och kodas till kategorier
med liknande egenskaper (Nylén, 2005).

VAL AV INTERVJUPERSONER

Ett Icke slumpmässigt utval användes i valet av intervjupersoner, som innebär att forskaren själv
väljer ut undersökningspersonerna eller att de väljer ut sig själva (Ryen, 2004). Fyra socionomer
intervjuas. Två av dessa är socialsekreterare på var sin enhet och de andra två är kuratorer som
arbetar  på  samma  sjukhus  (en  av  dem  arbetar  även  på  ett  annat  sjukhus).  Mitt  urval   var
bekvämlighetsurval som innebär att respondenter som finns tillgängliga tillfrågas (Institutionen för
beteendeskap och lärande, 2013). Avsikten med kvalitativa intervjuer är inte att leda till statistisk
genaliserbar kunskap så som i kvantitativa analyser (Ryen, 2004). 

Intervjuperson 1 föreslogs av en vän. Intervjuperson 2 är en klasskamrat från gymnasiet som jag
inte träffat efter att hon börjat arbeta inom socialt arbete. Intervjuperson 3 och 4 tipsades om av min
man som arbetar på samma arbetplats som dessa. Intervjuperson 1, 3 och 4 hade jag alltså aldrig
träffat innan intervjun genomfördes. 

ETISKA REFLEKTIONER

I lagen står det att en viktig del av integritetsskyddet i samband med forskning är att de personer
som forskningen rör (forskningspersonerna) har rätt att få information om hur deras personuppgifter
används (Karlman & Lövgren, 2012.) Då intervjupersonerna tillfrågades om de ville delta i studien
stod det även att namn och kommun inte kommer att finnas med. 
Informerat samtycke är en grundbult i det forskningsetiska tänkandet (Kalman & Lövgren, 2012). I
och med att man utsätter forskningspersoner för risk av något slag är det etiska kravet på samtycke
uppenbart. I första mailet som skrevs tillfrågades samtliga om det kändes okej att delta i studien.
Samtliga fick även innan veta att jag önskade spela in intervjun och att inspelningen sedan skulle
raderas. Frivilligheten togs också upp innan intervjun, att det bara var att säga till om de inte ville
svara på en viss fråga och att de när de ville kunde dra sig ur undersökningen. Vid intervjun med
kuratorerna var tanken att jag endast skulle intervjua en av dem (Jag hade skrivit till båda och frågat
om någon av dem ville delta på en intervju).  Då jag kom dit  fick jag höra att  även den andra
kuratorn var tillgänglig och att om jag ville kunde de bli intervjuade samtidigt. Eftersom de båda
hade pratat om och godkänt varandras närvaro innan jag kom tackade jag ja till detta vilket ledde till
två  intressanta  perspektiv  på  intervjun.  Det  märktes  att  de  var  trygga i  varandras  sällskap och
vågade säga vad de tyckte och tänkte.  

METODBEARBETNING INOM GRUNDAD TEORI (GT)

Jag valde att spela in samtalen och fick tillåtelse av samtliga intervjupersoner att göra detta. Genom
att bandspelare används kan man få fram korrekta utskrifter av intervjuerna (Ryen, 2004). På det
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sättetet  undgår  man att  data  påverkas.  Intervjuerna  transkriberades  sedan.  I  utskrifterna har  jag
korrigerat för talspråksuttryck. Det inspelade materialet behöver skrivas ned (Ryen, 2004).  En stor
fördel med detta är att man åter igen går igenom intervjuerna och på så sätt startas analysarbetet.
Detta gör att texten blir så nära empirin som möjligt samt att jag blev väl medveten om innehållet i
de  olika  intervjuerna.  Inom  GT  utgår  forskaren  från  aktörernas  perspektiv  och  handlingar
(Thornberg & Frykedal 2012) och med hjälp av inspelningen och transkriberingen blev det lättare
att komma ihåg allt som sades.

Kodning är  en del  av processen  då man försöker  ta  reda på vad emperin handlar  om och allt
eftersom utveckla kategorier och begrepp (Thornberg & Frykedal 2012). Du inleder med kodning
och i slutändan kan analysen utmynna i en teoretisk modell som forskaren själv har bildat. En viktig
del inom GT är att det är ett teoretiskt urval som styr processsen (Thornberg,  Frykedal,  2012).
Sedan  formulerade  jag  min  undersökningsfråga  som  lyder:  Vilka  copingstrategier  har
socialarbetarna när det gäller att hantera en arbetssituation med klienter och deras påverkan på
arbetet och på hemmaplan?

Emperin  kodades  genom  relevanta  ord  eller  meningar  markerades  från  de  olika  intrevjuerna
(Thornberg,  Frykedal,  2012).  Orden  kodades  utifrån  varje  socionom  för  att  sedan  identifiera
gemensamma nämnare hos de olika intrervjupersonerna. 
Nästa  steg  var  att  formulera  underrubriker.  Dessa  leder  till  en  ökad  förståelse  av  kategorin
(Thornberf,  Frykedal,  2012).  Att  få  dessa  så  nära  emperin  som möjligt  var  av  stor  vikt  under
arbetets gång. Med tiden började 6 olika kategorier urskiljas. Man säger att en kod blir en kategori
då du med ord kan beskriva vad som kännetecknar den kategorin (Thornberg & Frykedal, 2012).
Jag inledde med kategorin erfarenhet  eftersom jag när jag tittade på koderna och underrubrikerna
kunde se många ord och beskrivningar på hur erfarenheten spelade en stor roll hos socionomerna.
Bland  annat  stod  det  ”Erfarenhet  i  yrket”,  ”Erfarenheter  och  teorier”  och  ”Mer  erfarenhet”.
Samtliga underrubriker som  tillhörde kategorin erfarenhet markerades i en färg. Sedan identifierade
jag yrkesinsikter då jag kunde se att många ord och meningar handlade om insikter som de kommit
fram till genom erfarenheter, till exempel ”Jag kan inte lösa andras problem”, ”Andra människors
kraft att hantera sitt liv”  och ”Jag kan inte lösa problemet”. Denna kategori fick en annan färg
(varje kategori fick var sin färg för att på så sätt kunna skilja desa åt.   Arbetsdriv  är en annan
kategori som kunde urskiljas då koder och underrubriker handlade om deras driv och engagemang
för sina klienter och patenter. Exempel på detta är ”Viljan att göra skillnad”, Ett starkt engagemang
för  alla  de  som går  hos  mig”  och  ”drivet  att  hjälpa  människor”. När  jag  sedan såg  ord  och
meningar som  ”kollegastöd”, extern handledning  och ”kollegor handleder varandra- jätteviktig
coping”, märkte  jag  attt  detta  var  beskrivningar  på  ordet  stöd. Alla  dessa  kategorier  gick  att
identifiera hos samtliga intervjupersoner.

Då jag sedan såg på de kvarvarande koderna och underrubrikerna som ännu inte fått någon färg
kunde jag identifiera två olika kategorier som jag nästan upplevde vara varandras motsatser. Den
ena  kategorin  handlade  om  att  vara, till  exempel  inkännande,  lyhörd,  lyssnande  och
ingångskännande. Den andra kategorin som jag kunde urskilja handlade om  en aktivt medveten
handling till  exempel hänvisande, förberedande, projektionsmedveten och samtalsavlastning.  Jag
såg att kategori två, som jag kallar för en mer aktiv och medveten handling, handlade mycket om att
skapa en slags distans medan kategori ett som mer handlade om att skapa närhet När jag tänkte på
empirin insåg jag att orden för närhet utgick från empati i samtalet.  Därför gav jag det namnet
empatisk närhet. I den andra kategorin fick jag fundera längre på vad det var för slags distans som
beskrevs i de olika intervjuerna. Utifrån empirin kom jag fram till att det handlade om en emotionell
distans. 

Nästa steg är selektiv kodning då jag riktade in mig på kärnkategorin i datamaterielet (Thornberg &
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Frykedal, 2012). Där funderade jag på vilken kategori (och i mitt fall strategi) som framstår som
mest central hos de fyra intervjudeltagarna. Jag kunde dock inte se att någon del var viktigare än
den andra utan alla sex är på något sätt beroende av varandra. Om någon del dock skulle utses som
kärnkategori, skulle det i så fall vara ”Erfarenhet”.  Anledningen till detta är att erfarenheten ansågs
för samtliga intervjupersonersom en förutsättning för att finna strategier i samtalet. 

3. RESULTATREDOVISNING
I  detta  kapitel  redovisas  intervjuerna  utiftån  de  sex  kategorierna  som  skapats  ur
metodbearbetningen. Sedan kommer jag att genom några exempel visa på hur några av begreppen
hör  ihop.  Därefter  kommer  en  beskrivning  på  hur  modellen  och  en  tillhörande  teori
utkristalliserades.

PRESENTATION AV INTERVJUPERSONERNA

Intervjuperson 1 arbetar på ett socialkontor inom barn och familjestöd och har arbetat inom socialt
arbete i 15 år.
Intervjuperson 2 arbetar  på ett  socialkontor  inom försörjningsstöd  och har  arbetat  inom socialt
arbete i fem år. 
Intervjuperson 3 arbetar som kurator på ett sjukhus och har arbetat på arbetsplatsen i nio år men har
arbetat inom socialt arbete flera år innan dess.
Intervjuperson  4  arbetar  som  kurator  på  två  sjukhus  och  har  arbetat  som  kurator  i  10  år.
Dessförinnan arbetade hon på socialkontor i 10 år. 

För att närmre beskriva vad som gjort att modellen uppkommit kommer här olika citat från samtliga
socialsekreterare  när  det  gäller  de  sex  olika  kategorierna  i  modellen:  Erfarenhet  underlättar,
engagemang  för  sina  klienter/patienter,  kollegialt  stöd,  insikter/medvetenhet  -klientens  ansvar,
empatisk  närhet  -vikten  av  empati  och  emotionell  distans  -placering  utanför  sig  själv,  samt
emotionell distans -återhämtning. Vid några tillfällen är intervjuperson 3 och 4 tillsammans då jag
intervjuade dem samtidigt och citaten uppkom i följd av en konversation. Före vissa citat där det
kan vara svårt att koppla citatet direkt till strategin har jag min intervjufråga överst så det enklare
går att förstå sammanhanget. Jag kommer endast att kort sammanfatta citaten efter varje kategori då
metoden Grundad teori innefattar att hålla sig så nära empirin som möjligt. I sammanfattningen
nämner jag inga namn eftersom modellen innefattar alla intervjuer tillsammans. Jag har korrigerat
citaten för talspråksuttryck.

ERFARENHET UNDERLÄTTAR

Intervjuperson 1.

Det är klart att när man har jobbat länge så får man ju erfarenhet. Man lär sig ju undertiden och
man utvecklar sin intuition som jag tänker byggd på erfarenheter och teorier och det som man har
samlat på sig under åren, så att man kan som känna av, ja men det här går åt det där håller eller åt
det hållet för jag har haft den erfarenheten tidigare. Det är klart att när jag började här så var det
en helt okänd värld, helt okänd. Man har aldrig varit i närheten av något problem som förekommer
här. Så att det är klart att man lär sig och man utvecklats både i sin arbetsroll och som människa
tänker jag också. 
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Intervjuperson 2. 

I början då jag började jobba, då grubblade jag ju jättemycket, det gjorde jag. Men jag tror inte att
jag kände riktigt så då... Jag var så inne i det att jag fattade som inte det, att jag tänkte på jobbet
hela tiden, och drömde om det också, sådär... Så att... Nä men inte nu... Jag tror att det kommer
med tiden och att det är en träningssak. Jag tror att det är det. Jag kommer inte på nånting sådär
annat, att jag gjorde nåt speciellt. Utan jag tror att det växte fram, att jag blev trygg i min yrkesroll.
Faktiskt.. Jag tror det är det.

Intervjuperson 3. 

Det slog mig så här, vi har ju studenter ibland. Och då kan man se ibland att det är ganska jobbigt
för dem i möten med svårt sjuka människor, eller bara människor i en svår livssituation. Och där är
det ju förstås olika, men vi har ju inga purunga studenter, utan de har ju ändå lite livserfarenhet
men man kan ändå se att många av dem tar väldigt illa vid sig, precis som du säger, nån till och
med har gråtit liksom och så där... Men jag tror att det har nog med erfarenhet och ju fler man
möter i svåra situationer så.. Jag tror inte att man blir kall och hård, det tror jag inte...

Intervjuperson 4. 

... ju längre tid man har haft samtal och man har suttit i samtal så lär man sig...

Som vi kan se här var detta yrkesområde i början en okänd värld men att man med tiden utvecklas
genom erfarenhet. Det var mycket grubblande i början men inte på samma sak nu vilket kommer
med tiden och är en träningssak. Erfarenheten gör att man lättare kommer kunna hantera svåra
situationer i samtal och man lär sig ju längre tid man har haft samtal. 

ENGAGEMANG FÖR SINA KLIENTER/PATIENTER

Intervjuperson 1.

Jag tycker egentligen att det är ett väldigt intressant jobb. Och jag hade en föreställning om att
man faktiskt  kan göra en  skillnad när  man jobbar  här.  Man kan göra en skillnad i  barn och
familjers liv. 

Intervjuperson 2.

...Jag känner ändå ett engagemang, ett starkt engagemang för alla dem som går hos mig... Men jag
tänker det,  att  man orkar,  jag tror det  starkaste  det är drivet,  drivet  att  hjälpa människor och
passionen för just människor. Jag tror att det är det, det driver då mig, det är nummer ett. 

Vad är det som tar mest energi?

Det kan ju ändå vara, det är egentligen både bra och dåligt, men det är engagemanget man har för
sina klienter. Det här att jag kan vilja så mycket, jag kan se vägar man kan gå för att ta sig ut till
självförsörjning, men att man aldrig får glömma att de kanske inte är där jag känner att de borde
vara. Alltså att jag får som bromsa mig själv och tänka att … Den här personen, att det måste få ta
den personens tid, måste ta tid. Och det kan vara lite så när man själv är som så.. Vill så mycket, att
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det är nånting som kan bli psykiskt påfrestande, faktiskt... 

Intervjuperson 3. 

Jag tänker det där med samtal, man vill hela tiden utvecklas i det... För det är en konst att nå fram
till människor kan jag ju tycka.

Intervjuperson 4

Vad i din arbetsroll tillför mest energi?

Ja för mig är det ju alla möten, alla möten med egentligen alla människor. Även arbetskamrater
men också där... alla möten med människor, att man får.. man bjuds in, det är ju också en sån där
del, man bjuds in på en längre resa med en människa eller en familj, eller en kortare resa, alltså att
man får följa med en kort stund och sen så avslutar man. Så det tänker jag är det som ger mig
energi. 

Här ser vi att arbetet lockade eftersom det var intressant och det fanns en föreställning om att man
kan göra en skillnad i barn och familjers liv. Drivet att hjälpa människor gör att man orkar arbeta
med svåra situationer men ibland kan man dock vilja så mycket att det blir psykiskt påfrestande.
Man vill hela tiden vill utvecklas i samtalet, något som är en utmaning. Alla möten med människor
tillför energi.  Man bjuds in på en längre eller kortare resa. 

KOLLEGIALT STÖD

Intervjuperson 1. 

vi som utreder, vi är ju en grupp och vi har grupphandledning tillsammans, vi är två grupper med, i
handledning, men jag kan använda mig av mina kollegor om det är nånting. Man måste inte vänta
till det är handledningstid, för då har det kanske gått ett par veckor. 

Intervjuperson 2. 

Jag tycker att min chef är bra på att vara tillgänglig. Jag brukar boka tider med honom och då
samrådstider och det kan ju va, det kan ju va rent, jamen hur ska jag tänka här, men det kan också
va hur en person är, hur ska jag hantera det här beteendet. Det är han väldigt bra på min chef att
ändå ta sig tid och vara tillgänglig. Och vi har ju handledning en gång i månaden blir det där det
kommer en då. Ja hon har flera olika utbildningar, hon är väl KBT-inriktad och lite av varje. Vi är
som en grupp då. Och där har vi möjlighet att ta upp sånt här med ja men hur hanterar vi stress
och ja men såna saker också och inte bara, du vet klienter så. Och så att man, jag pratar mycket
med mina kolleger sådära. De är ett bra stöd. Så det är det, att prata, att inte hålla det för mig själv
och känna att det är någon prestige att inte känna att och jag fixar inte det här själv. Det får inte
vara en prestige för det orkar man inte, att du ska bära på allting själv. Utan be om hjälp, det ska
man göra. Jag tycker verkligen det.

Intervjuperson 3 och 4

Intervjuperson 4: ...Vi handleder ju varann, vi går in till varann och vi pratar med varann, och när
det har varit ett jobbigt samtal kan vi ju gå in till varann. Det är en jätteviktig coping, eller att vi
har den möjligheten. Men också handledningen för då kan man få lyfta blicken lite mer, alltså då
blir det inte det hära... träsket man är i utan då om det är någon annan som kan se över det och kan
se det från ett annat håll, det är jätteskönt och då blir man ju avlastad. 
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Intervjuperson 3: Jag håller med dig, just det här, nu har vi ju ingen handledning men bara att
kunna gå in till kollegan, om det har varit nånting och innan man går hem så kanske man bara få
berätta om det och hur det känns och lite och så där, det är ju en bra strategi. 

Intervjuperson 4: För man vill ju inte, om man har har haft det jobbigt så vill man ju inte gå hem,
alltså man vill ju lämna det på jobbet, om det har varit nåt jättedumt så vill man ju som prata om
av sig kanske några minuter, det behöver inte va mycket. 

Här ser vi att  man kan gå till  en kollega om hon haft  ett  tungt samtal och få stöd där.  Det är
värdefullt att få extern handledning eftersom det leder till att hon får en större förståelse för varför
man reagerar som man gör. Det finns stöd att få genom chefen, handledning och kollegorna och det
är viktigt att söka hjälp när man behöver. Extern handledning från någon som kan se situationen
från ett annat håll gör att man känner sig avlastad. Det är skönt att kunna gå in till kollegorna om
man behöver prata, något som också är en bra strategi för att inte ta med sig arbetet hem. 

INSIKTER/MEDVETENHET- KLIENTENS ANSVAR

Intervjuperson 1: 

Först måste man veta eller förstå att man blir aldrig klar med jobbet. Om man tänker att men innan
jag kommer hem ska jag ha gjort det här klart, då kan man nog bo här...

Ja. Nä men jag tänker så här, för att det ska bli en förändring så måste den personen som äger
problemet om du förstår hur jag menar, jobba med det, det kan ju inte jag göra. Och jag kan inte ta
ansvar över saker som de gör eller inte gör. Jag kan bara ta ansvar för vad jag själv gör och säger
och så. Sen kan jag ju visa på att det här är ser ut... Ja, det här är ett problem eller.. Det här funkar
bra. För det är ju inte allting som är dåligt. Det måste man ju komma ihåg. Att man måste ju som
säga att det här bekymrar oss. Men det här ser vi också fungerar. Det här som bekymrar oss skulle
också behöva fungera och vad skulle vi kunna göra för att det här ska kunna funka? Vad behöver
hända då? Och då kanske de sitter med svaren. Så jag tänker mer att man är som en katalysator,
men det är inte jag som äger varken problemet eller lösningen.  

Om du sitter i samtal med till exempel föräldrar som är rädda för att förlora sitt barn. Hur gör du för
att det berör ”hit” men inte ”in i själen” på så sätt? Till skillnad för innan?

Nog är det skillnad, för att ibland känns det som att man har hört allt. Alltså, det är ju historier
med variationer, men det är inte helt nytt. Nu låter det ju lite syniskt så där, men så är det ju. 

Intervjuperson 2. 

Det jag har fått lära mig och det jag tränat på, det är egentligen det här att... Man kan inte rädda
världen.  Och  det  här  tycker  jag  att  utbildningen  inte  förmedlade  så  väl  och  det  är  att  alla
människor har ju ett ansvar för sitt eget liv i första hand. Att man får aldrig glömma det. För det är
ju, det är ju inte ovanligt att personer vill lyfta all sin ångest och alla sina problem i ens knä och att
man ska fixa det. Det är inte så ovanligt men det är nåt man måste träna på, att lära sig att komma
ihåg det. För ibland så känner man ju sig otillräcklig om man glömmer just det. Så.. Det är väl det
jag har lärt mig. Och vad har jag lärt mig mer... Att man aldrig blir klar med det här jobbet, för
ibland så jamen jag ska bara göra det, jag ska bara skriva klart men det är ju människor man
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jobbar med och då tänker jag att det är ju, det är ju liv, det är hela tiden processer. Du blir aldrig
klar. Och ju snabbare man inser det desto mindre press har man från sig själv om inte annat. 

När du pratar med någon i en svår situation, hur hanterar du det rent praktiskt?

Jag har som egentligen inget svar på det, det enda som jag har märkt det är väl att jag har som
vuxit in i en yrkesroll.. och jag kan tycka det de berättar, det kan vara hemskt, och det här kanske
låter syniskt, men det är inte så mycket som förvånar mig längre faktiskt. Men jag kan känna med
dem och tycka att vilken situation och jag kan känna med dem, men jag blir inte förvånad faktiskt. 

Intervjuperson 3:

Alla människor har ett eget ansvar brukar jag förmedla ibland. 

Men jag tänker också just det här, men i professionen så... Ja men just... dels det att man har jobbat
länge gör, inte så  att man blir avskärmad, för det tror jag inte man blir, men man har hört många
saker och så där. Och sen tror jag att vara professionell, då är man ju ändå ett stöd för den här
sköra personen eller den som har det jobbigt liksom. Om det blåser hårt så blåser man inte med
liksom, de behöver ju nån som står stadigt och finns där. Så kan jag tänka... 

Projektion tycker jag man upplever väldigt ofta. Det kan man göra privat också, människor man
möter som, som vill ja, som vill lägga över sina känslor och det tror jag med erfarenhet och med år
så lär man sig ibland urskilja det där. Jag vet inte om man alltid gör det, men rätt ofta gör man ju
det och är medveten om det.

Intervjuperson 4. 

I samtalet när ni pratar med någon med kronisk sjukdom, hur hanterar ni sådana svåra situationer?
Vad har ni för copingstrategier?

Ja man kan ju inte lösa en människas problem, det är ju för det första det bästa och inse från
början. Och att... ibland kan jag som tänka att, vi är människor allihopa och att människan... även
om det sitter en människa och man tänker så här, men om jag hade varit med om det där, då hade
jag ju bara fallit platt, men ett sätt för mig är ju att... som jag har förstått under alla de här åren
fram till nu, det är att människan är stark. Det finns, saker hos den här mänskan som har fått ett
jättehemskt besked så finns det ändå, hos de allra flesta, inte hos alla men hos alla flesta finns det
ändå en styrka och en kraft och så småningom, efter det här jobbiga.. så går det att,  livet går
framåt, tiden går framåt på nå vis och det kan vara min hjälp att, att hantera mig själv, att jag inte
går in i det alltför mycket för att annars, om man skulle, då skulle man ju vara helt invaderad av
andras sorger och bedrövelser, så jag litar på den andra människans kraft att hantera sitt liv. Om
det inte nu är en jätte-psykisk skör person som är sjuk i nån all, alltså psykisk sjukdom. Det är en
strategi för mig.

...Nog finns det ju kanske patienter som man tycker är svåra, men jag tycker inte det är så jobbigt...
För att de vi möter är det här är livet. Livet består av kanske olycka, sjukdom..

Här ser vi att de fyra har funnit olika sätt att underlätta för sig själva men som ändå påminner
mycket om varandra. Här kommer några exempel: Du kan inte ta ansvar över saker som andra gör
eller inte gör utan endast ansvara för vad du själv gör. Du kan inte rädda världen och alla människor
har ett ansvar för sitt eget liv i första hand. Du bär inte allting på dina axlar. Du blir aldrig klar med
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jobbet och att ju snabbare du inser det, desto mindre press har du på dig själv. Alla människor har
ett eget ansvar och att klienten eller patienten behöver att man är professionell och står stadigt. Det
är viktigt att vara medveten av de som vill lägga över känslor på en. Den andra människan har kraft
att kunna hantera sitt liv. Llivet går framåt, tiden går framåt efter det jobbiga och att olyckor och
sjukdomar kan vara en del av livet. Intervjupersoner 1, 2 och 3 berättade att de inte längre blev
förvånade  i  samtalet  eftersom  de  har  hört  så  mycket.  Samtliga  fyra  hade  alltså  funnit
klientens/patientens egna ansvar är ett sätt att underlätta för sig själva. 

EMPATISK NÄRHET- VIKTEN AV EMPATI

Intervjuperson 1:

 … Det tänker jag  är viktigt också i vårat jobb. Att man kan vara personlig men inte privat. Det är
skillnad. För de kan ju säga så här, men du då, är du en bra mamma då, vadå? Du  gör väl också
fel, har du några barn, hur många då? Skulle du inte göra något fel nån gång? 
Men så kan jag säga att  nu är ju jag också förälder och jag vet att  det är jättesvårt att  vara
förälder, det är ingen lätt sak, det är det svåraste man gör, det kan jag också säga. Och vi behöver
alla, kanske vissa stunder i livet kan vi behöva mer eller mindre stöd under en period och jag
tänker att det är därför du är här idag. Därför att just nu är det så här i erat liv och ni kanske
behöver något extra stöd under en tid. Jag skulle som vilja avdramatisera det på nåt sätt.... Jag är
inte här för att jag vill ta barn, utan jag är ju här för att se vad är det du eller ni skulle kunna
behöva för att det ska kunna bli lättare för er att fortsätta leva i en familj. Det är ju som hela syftet
med allting, med socialtjänsten.

Jag tänkte ändå för att, för att människor ska kunna öppna sig och våga öppna sig, så måste de ju
ha ett förtroende. Att man... Ja... På nåt sätt måste man bygga ett förtroende. Att... Ja att man kan
hjälpa eller att man är ärlig, det tänker jag nog det viktigaste faktiskt, att man är ärlig. 

Intervjuperson 2.

Alltså den bild jag hade av att prata med klienter, det är det här att, jag tänkte att det var viktigt att
jag skulle ha svaret och lösningarna på allting. Men att ge dem tid och verkligen lyssna, det kan
vara värt lika mycket. Så att det är jätteviktigt att ha empati, så det är ju inget som man kan låtsas
att man har utan människor känner om man har det eller inte. Och det är a och o egentligen för att
få en relation till dem. Att de känner att ja jag kanske inte kan förstå fullt ut för jag har inte varit
med om det, men att jag har förståelse ändå. 

Intervjuperson 3.

Men vi kan finnas där, vi kan bara sitta tysta också, man kan bara hålla handen, i kaoset så kan
man hålla fast dem litegrann. 

Intervjuperson  4.

Intervjuperson 4: Ja, jag tänker att det är ju en viktig del att liksom man är lyhörd och att man är
med den man möter och var den befinner sig och då är det ju att ha empatisk förmåga, eller att
vara empatisk. … Och det är ju en.. att vara ärligt intresserad av människor. Jag tänker att det ska
finnas en, jag tänker att det kommer liksom från en. 
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...För det  är  ju så när  de som är svårt  sjuka så säger  de att  om min bekantskapskrets  av tio
personer så har jag fem kvar. De andra fem mäktade inte med, kunde inte, mötte inte ens mig med
blicken, frågade inte ens mig hur jag mådde. De här andra fem som blev kvar, nu tar jag bara ett
exempel här ja den ena kom med mat, den andra satt hos mig, den andra pratade jag med... den...
alltså det behövs inte så mycket...

Här kan vi se att intervjuperson 1 bemöter här personen i exemplet med förståelse och bekräftelse
på klientens ”påhopp”. Det är viktigt att bygga ett förtroende och vara ärlig för att människor ska
kunna och våga öppna sig. De andra nämnde att det är viktigt av att ge klienten/patienten tid och
verkligen lyssna. Att det är A och O för att få en relation till dem och därigenom få en förståelse för
den situation de befinner sig i. Det är viktigt att bara kunna sitta tysta och hålla handen i en svår
situation. Lyhördhet och en empatisk förmåga är ett sätt att skapa en ny relation samt att kunna vara
ärligt intresserad. 

EMOTIONELL DISTANS- PLACERING UTANFÖR SIG SJÄLV

Jag har delat upp emotionell distans i två delar för att förenkla urskiljningen av de olika citaten samt
för att visa att återhämtning är en viktig del hos samtliga intervjupersoner.
Den  ena  delen  av  emotionell  distans  är  ”Placering  utanför  sig  själv”  och  det  andra  är
”Återhämtning”. Hos båda dessa framkommer en form av distansiering i samtalssituationen. 

Intervjuperson 1.

...För man tänker att allt som händer i socialtjänstlagen det är ju frivilligt. Och det är därför som
processen är så viktig, och att man får igång ett samarbete och det kan ju utmynna i att man kanske
tar emot ett  stöd eller en hjälp ifrån oss.  Eller om det nu visar sig att  det  ska komma någon
annanstans ifrån, det är ju inte alltid vi. Kanske föräldrarna behöver någon kontakt på psykiatrin
eller här. 

Jag brukar inte ha besök det sista jag gör på fredag eftermiddag. Det är nånting som jag undviker.
För kommer det upp nånting då, om man säger att man har besök de sista två timmarna mellan tre
och fem, när mitt besök är slut, och jag skulle behöva säga det här till nån, då kanske mina kollegor
har gått hem. Och då är det lättare att man har med sig det också hela helgen. 

Jag brukar tugga mina papper. Jag skriver i ett block och då jag har fört in det i datorn, så är ju
det klart, då ska ju det slängas. Så allt sånt, det tuggar jag innan jag går hem. Som en liten katarsis
sådär, liten rening. 

….när jag går in hit så är jag ju ingen privatperson längre. Då är jag ju faktiskt socialsekreteraren.
Att man tar som på sig en yrkesroll. För jag tänker att om du går och träffar en läkare, då är ju inte
han där som en privatperson och ojar sig över olika saker, utan han behåller som en professionell,
hon eller han behåller ett proffessionellt förhållningssätt, och det tänker jag  är viktigt också i vårat
jobb. Att man kan vara personlig men inte privat. Det är skillnad.
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Intervjuperson 2

… De kan berätta saker som inte jag egentligen kan hjälpa dem med, men då är mitt uppdrag att
hjälpa dem att kontakta den verksamhet eller den myndighet som kan hjälpa dem. Till exempel en
kurator eller liknande. Det är väl det, det är väl det jag kan göra så där. Och det kan vara viktigt
just i min roll också att det är ju många som berättar saker, alltså tunga saker som de har varit med
om eller som de brottas med. Och att jag då ska inte behöva känna eller låtsas och gå in i nån
psykologroll utan, det är ju inte mitt uppdrag fast jag lyssnar ju, men är viktigt ändå att följa upp så
att de får rätt hjälp. För man märker ju att det är nånting som ändå kanske bromsar dem. 

Intervjuperson 3.

Alltså jag brukar hänvisa vidare till psykiatrin till exempel. Att man kanske behöver jamen KBT
eller någon annan  ja samtalsform som, ja jag har inte den utbildningen och då brukar jag som
hänvisa dem vidare, eller lotsa dem vidare eller hjälpa dem vidare ibland. 

….bland kan man få en känsla i kroppen liksom att man känner sig ja kanske dålig på nåt sätt eller
ledsen eller... och då kan man ju som bara, mhm, vad hände nu i samtalet egentligen. Och ibland
kan man göra det medan man sitter också tycker jag. Och då gäller det ju att vara medveten om
det. 

Intervjuperson 4.

Alltså jag brukar hänvisa vidare till psykiatrin till exempel. Att man kanske behöver jamen KBT
eller någon annan  ja samtalsform som, ja jag har inte den utbildningen och då brukar jag som
hänvisa dem vidare, eller lotsa dem vidare eller hjälpa dem vidare ibland. Om de vill...

Det är ju så att efter ett samtal så är man hel, heltrött. Alltså trött-trött. Och man undrar, men vad
var det som hände nu då i samtalet...

Här finns det olika exempel på emotionell distans från klienten och samtalssituationen. Att tugga
sina  papper  innan hemgång och inte  ha  några  möten  de  sista  timmarna på  fredag eftermiddag
hjälper att inte ta hem jobbet. Ett annat exempel på emotionell distans är att ta på sig sin yrkesroll
och behålla ett professionellt förhållningssätt. Att inte se sig som privatperson längre utan ikläda sig
en professionell roll. Det är viktigt att kunna lyssna men samtidigt distansiera sig till situationen
genom att inte låtsas gå in i någon psykologiroll utan istället se till att personen får rätt hjälp. Att
utveckla en medvetenhet och en uppmärksamhet av vad som händer i samtalet är också något som
hjälper till när det gäller att hålla en emotionell distans till situationen.  Samtliga nämner att de kan
hänvisa vidare till andra om det behovet finns. 

EMOTIONELL DISTANS- ÅTERHÄMTNING

Intervjuperson 1. 

jag pratar jättelite i telefon. Jag tycker inte om det längre. För att jag pratar så mycket i telefon
här. Nä.. Då träffar jag hellre nån. Återhämtning ja men det är ju att göra nånting helt annat än det
här.  Jag ser inte så gärna på filmer eller nånting som handlar om nå jobbigt, jag vill hellre se
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roliga saker, ja men något helt annat. Jag läser nästan ingen litteratur på fritiden som har med det
här att göra. 
Intervjuperson 2.

Jag jobbar ju aldrig över. Jag har slutat med det. Jag går hem då klockan är fem.

Intervjuperson 3 och 4

Intervjuperson 4: Och återhämtning alltså på jobbet, det är ju att ha roligt på jobbet. Att kunna få
skämta på jobbet är en sån där grej som man kan tycka, oj tänk om nån hörde en när man sa
nånting sådära dumt. Men jag tänker, det är inte så att man men... nånstans så.. ja hur ska man
säga att det är

Intervjuperson 3: Lite galghumor kan va bra ibland.

Intervjuperson 4: Lite galghumor, men precis, jo

Intervjuperson 3: Det är ju mellan våra öron så att det stannar ju där i så fall, det kan va ganska
befriande ändå

Intervjuperson 4. Jo, att man liksom får skratta åt saker och ting

Här ser vi att återhämtning är att inte prata i telefon, att aldrig jobba över samt att  det kan vara
befriande att skratta mitt i allt som en sorts återhämtning. 

KOPPLING MELLAN EMPATISK NÄRHET OCH EMOTIONELL DISTANS.

Här följer ett citat från intervjuperson 4:

Jag har pratat med många människor och då var det, jag tänkte på det, jamen tänk om man själv
skulle bli drabbad och, eller att någon anhörig skulle bli drabbad av det, jamen hur skulle man fixa
det? Men, jag litar ju på att den här inre kraften som finns hos oss alla där inne nånstans, hos de
allra flesta, det är liksom nån sån dära, det är som en sån dära, vad heter det... Min såndära livlina
när man då går in till nån och vet att här är det kaos och kris. Det är ju att vara med en, ett öppet
hjärta liksom, alltså jag kan inte lösa problemet, jag kan inte lösa problemet, men jag finns här, ett
öra, jag kan lyssna, det är ju mötet på något vis... Och det här är så här det är... Det här är så
jobbigt som det bara kan bli. Och bara bekräfta i det. För vad mer kan vi göra? Jag kan inte, vi kan
inte kan inte trolla med knäna, vi kan inte skynda klockan bakåt eller framåt... 

Här ser vi att hennes insikt om en inre kraft gör att hon kan befinna sig i en svår samtalssituation.
Hon kan närma sig personen emotionellt genom att lyssna och bekräfta denne genom sin insikt och
tro på människans förmåga, samt hennes medvetenhet av att  olycka och sjukdom kan vara en del av
livet  (som  nämndes  under  rubriken  insikter/medvetenhet).  Detta  gör  att  hon  samtidigt  kan
distansiera sig emotionellt.

Förhållandet mellan empati och distans:

...Alltså det är ju som ett förhållningssätt, det är som ett val man gör. Man kan inte bara gå på
käns... Man kan inte bara gå på känslor, utan det låter ju som hemst att säga att man måste som
använda hjärnan. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det... Att samtidigt som man håller
distans, och är vaksam över projektioner så att man inte tar på sig det andra kastar mot en, så ska
man vara om vi då säger empatisk eller inkännande eller ja... /Intervjuperson 1. 
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Ett exempel på att både ha empatisk närhet och en emotionell distans i samtalet: 

Jag tror inte att man ska vara alldeles för empatisk om du förstår hur jag menar. Eller sympatisk
med att säga ”men o så hemskt”, det tror jag inte på. Däremot så tror jag, nu kanske det låter som
samma sak, men inkännande. Ja men ”Jag hör och ser på dig att det där är svårt för dig att..
Förstår du hur jag menar, att man bekräftar dem på ett annat sätt, men jag behöver inte följa med i
deras känslor. Det tror jag inte på, för då tror jag att man förlorar sin professionalitet.
 /Intervjuperson 1.

Här talar  hon om att  bekräfta  känslorna  hos  personen utan  att  för  den  skull  bli  känslomässigt
involverad. Genom att sätta ord på känslorna hindrar det att hon blir känslomässigt påverkad. På det
sättet kan hon både närma sig empatiskt och distansiera sig emotionellt i samtalet. 

HUR MODELLEN UPPKOM

Den teoretiska kodningen inom Grundad teori  innebär att  man försöker begreppsliggöra hur de
substantiva koderna (de som gjorts innan) kan relateras till varandra (Thornberg, Frykedal, 2012).
Detta görs i syfte att bilda en teoretisk modell. Här tar forskaren hjälp av olika teoretiska koder.
Glaser har gjort en lista där han grupperat teoretiska koder, så kallade kodfamiljer. Jag valde två av
dessa kodfamiljer när jag bildade min modell. Den ena var process, som handlar om en förändring
över tid. Jag ansåg att process och erfarenhet gick väl in i varandra. Den andra kodfamiljen var
strategier, vilket  innebär  att  mina  begrepp sätter  fokus på handlingarna  hos  aktörerna.  Då min
undersökningsfråga handlade om att finna olika strategier hos intervjupersonerna var även denna
kodfamilj  ett  lämpligt  val.  Det  är  viktigt  att  de  teoretiska  kodfamiljerna  som  används  är  väl
grundade i det empiriska materialet (Thornberg & Frykedahl, 2012).  

I modellen (figur 1) använde jag mig av de sex olika kategorierna, förutom att jag bytte namn på
vissa kategorier då jag tyckte att de beskrev kategorierna bättre (till exempel blev arbetsdriv istället
engagemang). 
Något som visade sig tydligt i alla intervjuer var att de olika strategierna när det gäller samtal med
patioenter och klienter kom med erfarenhet.  Därför ville jag göra en slags tidslinje för att  visa
processen hos socialarbetare från när de börjar arbeta inom yrket utan erfarenhet till att erfarenheten
när det gäller samtalssituationen växer allt eftersom tiden går. Detta var en av anledningarna till att
jag  formade  modellen  som en  kon.  En  annan  anledning  var  att  erfarenheten  visade  sig  i  alla
intervjuer vara en mycket viktig förutsättning för att komma vidare när det gäller mötet med en
klient eller patient. Därför ville jag också använda mig av en kon eftersom alla strategier innesluts
av erfarenheten. Inuti konen befinner sig fem olika kategorier/strategier. Dessa är uppdelade i olika
processer  inom erfarenheten.  Alla  dessa strategier  behövdes  i  samtalet  med människor  men de
uppkommer efter varandra med erfarenheten. 

Det som drev socialarbetarna i arbetet med människor och som gjorde att de ville arbeta inom detta
var  deras  engagemang  för  sina  klienter/patienter.  Engagemanget  fanns  där  redan  från  början  i
yrkeslivet och var det som drev dem vidare, vilket var anledningen till att den fick stå överst. 
Stöd var  också  något  som togs  upp  mycket  i  intervjuerna.  Jag  hade  skrivit  frågor  i  slutet  av
intervjuguiden om huruvida de upplevde stöd,  men oftast  tog de upp detta självmant tidigare i
intervjuerna. Engagemanget kunde dock ta mycket kraft i vissa fall vilket gjorde att stöd även var
en strategi för att kunna hantera socialarbetarens funderingar. 

I  intervjuerna  kunde jag identifiera  olika  insikter  och medvetandeförmågor  som  socialarbetarna
kommit fram till med erfarenheten och på grund av deras engagemang och stöd. Dessa insikter
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kunde jag se som nästan ”mantran” i arbetet, något som satt i ryggraden i samtalet med klienter och
patienter och som hjälpte dem att kunna förhålla sig till personen och situationen. De hittade med
hjälp av engagemang, stöd och insikter/medvetandet vägar att  förhålla sig mellan att  empatiskt
närma sig sin klient/patient och emotionellt distansiera sig från denne (placera situationen utanför
sig själv.) Detta kunde jag se genom att de berättade om samtalssituationen och gav exempel på hur
de kunde reagera. Då jag granskade vissa citat kunde jag se att det pågick en mer eller mindre
omedveten användning av empatisk närhet och emotionell distans i samtalet. 

När jag vid ett tillfälle läste i Anna George (2011) bok ”Empatitrött- att utveckla välmående i vård
och omsorgsyrken” lade jag märke till ett stycke som gav mig en riktig aha-upplevelse. Där stod:
”Generellt sett gäller att om vi åter aktiverar glädje och nyfikenhet och i de positiva affekternas
förlängning kreativitet, nöjdhet, lugn och stolthet i oss själva, kan vi bättre hjälpa de vi arbetar
med.  Vi  kommer  nämligen  att  själva  fungera  så  mycket  bättre  som  coping  role  models,  dvs.
fungerande förebilder i vardagen. Vi kommer också att orka vara mer engagerade” (s 63, 64). När
jag läste detta, särskilt den sista meningen, kunde jag koppla ihop detta med intervjupersonernas
svar och jag insåg att modellen inte kunde sluta som den gjorde. Den måste gå runt. När de har
utvecklat empatisk närhet och emotionell distans känner de ett lugn och en stolthet i sig själva vilket
gör  att  de bättre  kan  hjälpa  sina klienter/patienter.  De orkar  även vara  mer  engagerade.  Alltså
stannar det inte vid empatisk närhet och emotionell distans utan dessa två kan i sin tur upprätthålla
engagemanget hos intervjupersonerna. Samtliga fyra känner fortfarande ett starkt engagemang för
sina  klienter  (citat  kommer  nedan)  och  många  av  socialarbetarna  har  arbetat  i  många  år.
Intervjuperson fyra som arbetat inom socialt arbete längst, 20 år säger så här:

”Jag tycker man utvecklas varje dag. Man stöter på nya saker. Man blir väl aldrig fullärd” 

”Nä, jag har lärt mig jättemycket under de åren som jag har jobbat som kurator. Det har jag och
vuxit i det som jag sa förut. Jo... Och då hittar man ju också nya vägar”

Utav  detta  och  andra  citat  från  de  olika  intervjupersonerna,  bland  annat  om  allas  fortsatta
engagemang för sina klienter/patienter kan jag se att  det inte slutar vid att  de lärt  sig skilja på
empatisk  närhet  och  emotionell  distans  utan  att  detta  i  sin  tur  ger  dem ork  att  fortsätta  vara
engagerade i samtalet. Genom att hela tiden lära sig i arbetet kan man också se att denna kon går
som i ett kretslopp. Engagemanget leder till nytt behov av stöd, dock i en annan situation än den
förra, då de menar att de har utvecklats under tidens gång. Stödet leder till insikt och medvetande
där du lär dig att urskilja empatisk närhet och emotionell distans. Detta gör att det finns kraft kvar
att fortsätta känna engagemang för klienterna/patienterna i samtalet, och så fortsätter det runt. 

Jag insåg under processen att det inte var strategierna i sig som svarade på frågan om vad som gör
att  socionomer  kan  hantera  svåra  samtal  utan  att  bli  känslomässigt  överbelastade.  Strategierna
visade istället vägen till målet.  Genom modellen bildades en teori:
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Engagemang  väcker  stöd  som  med  erfarenheten  leder  till  insikt  och  medvetenhet  som  skapar
empatisk närhet och emotionell distans i samtalet, vilket i sin tur upprätthåller engagemanget.      

Figur  1:  SP -modellen  som  illustrerar  hur  socionomer  kan  hantera  svåra  samtal  utan  att  bli
känslomässigt överbelastade.
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4. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI
I detta kapitel tas tidigare forskning och en teori upp som är relevant för ämnet. Innehållet kommer
sedan i analysdelen att kopplas samman med resultatdelen i studien. 

JOHAN  ASPLUND- KRITIK AV IDÈN OM ETT KÄNSLOFÖRRÅD
Johan Asplund (1987) är i sin bok ”Det sociala livets elementära former” kritisk till den metaforiska
framställningen om att vi är utrustade med ett förråd eller ett kapital av känslor som med tiden kan
ta slut. Asplund (1987) menar att det finns ett flertal olyckliga konsekvenser med denna omedvetna
primitiva metaforik. Känslorna hos en person ges en bokstavlig lokalisation, att medkänslan och
värmen finns inuti till exempelvis socialarbetaren. I sociala interaktioner tar man fram dessa känslor
och till slut är behållaren tom, så vitt att man inte fyller på. Asplund hävdar att forhållandet mellan
känslorna och den sociala interaktionen blir makanisk och utvändig, som om känslorna var bensin
som behöver tankas upp efter att socialarbetaren avslutat för dagen.  Asplund hävdar att det inte
finns något sådant utan menar att det inte hjälper att spara på sitt förråd, eftersom processen sker i
viss mening utanför individen. ”Varje gensvar har en emotionell karaktär eller ton. När gensvaren
upphör,  upphör  också  emotionaliteten  –  inte  först  det  ena  och sedan det  andra  utan  samtidigt,
oupplösligt.” (s 150).  

HOBFOLLS STRESSTEORI- ENGAGEMANG GER TILLFREDSTÄLLELSE

Hobfolls stressteori (conservation of resources; COR) går ut på att bygga upp och bevara resurser
(Ekstedt & Kenttä, 2011). Man antar att stort engagemang främjar en optimal funktionsförmåga
genom att energi ackumuleras i en positiv spiral (gain spiral). Den arbetstillfredsställelse som följer
föder i sin tur ny energi och genererar en känsla av duglighet och kontroll. Bristande engagemang
leder däremot till  dålig självkänsla och ett energiläckage som gör att resurserna förbrukas. I en
sådan situation riskerar personen att hamna i en negativ spiral (loss spiral), som karakteriseras av
minskad motivation och arbetstillfredsställelse.  Den negativa spiralen,  som till  slut  kan leda till
utmattning om den inte vänds i tid, har ofta beskrivits i forskningsstudier. Det är däremot få studier
som fokuserat på hur man kan upprätthålla ett bestående engagemang i en positiv spiral och vad det
är som utlöser övergången från en positiv till en negativ spiral. 

ARTHUR CLARK- SUBJEKTIV EMPATI

Clark har i sin studie ”Empathy: An Integral Model in the Counseling process” (2010) utvidgat ett
ramverk som introducerades av Carl Rogers. Clark utformade en model av empati i samtalet där han
anväde empatisk förståelse genom tre vägar till vetande: Subjektiv empati, interpersonell empati
och objektiv empati. Nedan beskrivs subjektiv empati lite mer utförligt då denna är relevant för
föreliggande studie. 

Subjektiv  empati  relaterar  till  rådgivarens  medvetande  av  hans  eller  hennes  känslor  och  inre
reaktioner i relationen till sin klient. Genom en form av personlig kunskap kan rådgivaren för en
kort  stund uppleva  hur  det  är  att  vara klienten.  Genom att  på ett  empatiskt  sätt  försöka förstå
klienten engagerar sig rådgivaren flyktigt i processer som handlar om identifikation, föreställande,
intuition och känslonivå-upplevelser. 

Identifikation: När en rådgivare empatiserar med en klient finns det ofta ett band med klienten på
grund av att rådgivaren känner igen sig i vissa saker som klienten berättar. Detta väcker en form
utav identifikation. Rådgivarens identifikation och engagemang för klienten bör stanna bara en kort
stund.  I  vissa  fall  har  dock  rådgivaren  svårt  att  känna  igen  sig  i  klientens  upplevelser  då
erfarenheterna skiljer sig märkbart. 

Föreställande: Genom processen med identifikation hos klienten är det möjligt för rådgivaren att
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engagera sig genom att föreställa sig hur det är att vara den andra personen för en flyktig stund. 

Intuition: En  annan  subjektiv  process  som möjligtvis  bidrar  till  att  empatiskt  förstå  en  klient
involverar och är beroende av rådgivarens intuitiva fakultet. I kontrast till ett mer medvetet och
avsiktligt sätt att resonera relaterar intutionen till rådgivarens känslighet och omedelbara respons på
det som dyker upp i hjärnan under interaktionen med klienten. 

Känslonivå-upplevelse: När man interagerar med en klient kan en rådgivare under en flyktig tid
reagera på ett kroppsligt känt sätt för att frammana olika utryck hos klienten. En klient upplever
kontinuerligt  psykiska  och  somatiska   känslor  i  rådgivningssituationen.  Denna  känslonivå-
upplevelse  beror  också  på  huruvida  rådgivaren  empatiskt  responderar  på  klienten.  I  dessa
situationen kan rådgivaren uppleva kroppsliga reaktioner som att det blir tätt i halsen eller bröstet,
vilket  möjliggör  att  han  eller  hon  kan  bygga  hypoteser  som  relaterar  till  klientens  värld  av
upplevelser.

PETER NILSSON - ”TO MERELY FEEL AN EMOTION”

Peter Nilsson har skrivit en doktorsavhandling som heter ”Empathy and Emotions, On the Notion of
Emphaty as Emotional sharing (2003). Nilsson skriver om en psykolog vid namn Robert M. Gordon
som försökte beskriva synen på empati som en ställföreträdande affektiv respons och kallade detta
för  off-line/on-line  känslor.  När  vi  kopierar  någon  annans  känslor  i  empati,  kopierar  vi  inte
vanligtvis  deras  beteende.  Vi  känner  en liknande känsla  till  den andre  personens känslor,  dock
påverkar den känslan inte vanligtvis vårt beteende.

Peter Nilsson, hävdar med denna doktorsavhandling att det är möjligt att känna en känsla utan att
befinna sig i det motsvarande emotionella stadiet. Han tror att detta begrepp om off-line känslor
som Gordon presenterade är nyckeln till förståelse för hur det är möjligt att känna sorg eller ilska
utan  att  faktiskt  bli  ledsen  eller  arg.  Han  menar  att  det  är  möjligt  att  uppleva  känslor  som
kännetecknar en viss typ av emotionellt tillstånd, men utan att för det bete sig, eller ha en tendens
eller benägenhet att bete sig, på det sätt som är karakterisktiskt för detta tillstånd.  Han har bildat ett
eget begrepp för att beskriva ovan nämnda hypotes: ”Merely feeling an emotion” (s 128). 

Nilsson  presenterade  olika  exempel  från  experiment  för  att  förtydliga  sin  ståndpunkt.  Ett  av
exemplen  kom från  en  studie  med  människor  med  epilepsi  i  tinningloben.  Under  en  elektrisk
stimulering på hjärnan beskrev en person att han var rädd samtidigt som han log. När han blev
tillfrågad varför han log när han samtidigt hävdade att han var rädd svarade han att det var för att
han har upplevt detta så många gånger. Enligt Nilssons terminologi kände denne rädsla utan att vara
rädd. Detta var enligt Nilsson en beskrivning på att ”Merely feel an emotion”. 

Nilsson tror att det finns en skillnad mellan att känna en känsla som ett resultat av att ha föreställt
sig vara i någon annans situationen, och att känna en känsla som ett resultat av att faktiskt vara eller
tro sig själv vara i samma situation som den andre. När du känner en känsla, till exempel rädsla som
ett resultat av att du tror att du själv befinner dig i en viss situation, då känner du inte bara känslan
utan du beter dig,  eller  tenderar åtminstonde att bete dig på det sätt  som är karaktärisktiskt för
rädsla.  Om du istället  upplever  en rädsla  som ett  resultat  av att  ha föreställt  dig vara i  samma
situation (och du vet  varför  du känner  rädsla)  kommer du inte  sannolikt  att  ta  efter  beteendet,
tendensen eller dispositionen.  Om du känner en känsla som ett resultat av att du tror att du själv
befinner dig i en viss situation så är du sannolikt i det emotionella tillståndet. Men om du känner en
känsla som resultat av att du har föreställt dig vara i den situationen och du vet att detta är varför du
känner som du gör, då kan du sannolikt ”Merely feel the emotion”.
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5. REFLEKTION
Under  detta  kapitel  kommer  resultatredovisningen  kopplas  samman  med  kapitlet  om  tidigare
forskning och teori.

JOHAN ASPLUND- KRITIK AV IDÈN AV ETT KÄNSLOFÖRRÅD & 
HOBFOLLS STRESSTEORI- ENGAGEMANG GER TILLFREDSTÄLLELSE

Johan Asplund gick emot föreställningen om att alla har ett förråd med energi där man ger bort en
del av sig själv i sociala interaktioner fram till att det är tomt och påfyllning behövs. Jag frågade
intervjupersonerna hur de såg på detta tankesätt. De svarade så här:

Intervjuperson 1:  ...Nä jag tänker nog inte att man ger bort. Utan jag tänker mer på det att man är
mer bekräftande och inkännande.

Intervjuperson 2: jag känner inte att jag ger bort nånting av mig själv på ett energikrävande sätt.
Utan det kommer som bara naturligt...

Intervjuperson 3: Det känner då inte jag att jag gör... Och inte att jag blir dränerad heller på nåt
sätt. Det kan jag inte säga.

Intervjuperson 4: Nej jag känner inte heller att det är nånting jag ger bort av mig, utan jag är
jamen som vi nyss sa, det här med att man uppriktigt intresse, alltså man är intresserad och då är
det att jag finns här för dig, men inte att jag ger bort nånting från mig. ..

Samtliga fyra anser alltså att de inte ger bort energi i samtalet med sina klienter. Kopplar man detta
till SP-modellen kan man även se att de har kvar engagemanget för sina klienter. Det finns inget
läckage  av  energi  någonstans  utan  detta  bevaras.  Core-teorin  förstärker  min  hypotes.   Den
arbetstillfredsställelse som följer föder i sin tur ny energi och genererar en känsla av duglighet och
kontroll. Bristande engagemang leder däremot till dålig självkänsla och ett energiläckage som gör
att resurserna förbrukas. Min hypotes är att intervjupersonerna inte ser det som att de ger något från
sig  själva,  på  grund av  att  de  har  lärt  sig  att  att  emotionellt  närma  sig  klienten/patienten  och
samtidigt ha en emotionell distans till denne (enligt SP-modellen). Därför finns det inte heller något
energiläckage och bristande engagemang, utan detta kan istället upprätthållas.  

ARTHUR CLARK- SUBJEKTIV EMPATI

Jag vill  här problematisera Arthur Clarks ramverk.  Clark anser att  rådgivaren för en kort  stund
behöver uppleva hur det är att vara klienten. För att på ett empatiskt sätt kunna förstå sin klient
hamnar denne flyktigt i fyra olika processer inom subjektiv empati.

Identifikation: För  att  skapa  ett  empatiskt  band  till  klienten  menar  Clark  att  det  krävs  det  att
rådgivaren känner  igen sig i  delar  av klientens berättelse,  något som väcker identifikation med
klienten. Tre av fyra som jag intervjuade nämnde att de hört mycket och att inget förvånade dem
längre. De förtydligade att detta kanske lät syniskt men menade att det inte var detta. Jag drog
slutsatsen att just det att de inte blev förvånade längre blev en insikt och ett medvetande som hjälpte
dem att i sin tur empatiskt närma sig klienten/patienten och samtidigt skapa en emotionell distans,
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något som hindrar dem att bli känslomässigt överbelastade (se SP-modellen, figur 1). Att rådgivaren
känner igen sig i klientens berättelse kan alltså även enligt intervjupersonerna vara av stor vikt,
precis som Clark anser. Däremot var det inget i intervjuerna som fick mig att uppfatta det som att
det var viktigt att socialarbetaren själv känner igen sig i berättelsen. Det jag snarare kunde se var att
de så mycket som möjligt, genom att bland annat ikläda sig en professionell roll försökte skapa en
emotionell distans från sin egen person. Clark verkar mena att identifikation med klienten är en
förutsättning för empati. Det jag då undrar är, är igenkänningsfaktorn en förutsättning för empati?
Kan du inte hjälpa en klient om du inte känner igen dig i klientens berättelse? För som jag förstod
det på intervjupersonerna var insikten om att ingenting förvånar dem längre snarare en hjälp att
skapa emotionell distans till klienten och inte i första hand en förutsättning för att skapa empatisk
närhet, eller som Clark menar, ett empatiskt band genom identifikation. 

Föreställande: Att  som (Clark  beskriver)  för  en  flyktig  stund  föreställa  sig  klientens  situation
stämmer överrens med intervjupersonerna jag mött. Kerstin Hägg och Svea-Maria Kuoppa (2007)
stryker också under detta påstående. De har utformat en samtalsmodell med tre faser i samtalet. Den
första fasen handlar om att förstå klientens situation.  ”Samtalsledaren  försöker sitta på klientens
stol och se på situationen som klienten ser den” (s 41). Klienten har rätt version av situationen då
det är dennes problem och liv som är fokus i samtalet. Samtliga av mina intervjupersoner hade med
erfarenheten lärt sig att inte ta hem arbetet och grubblade inte längre på nätterna. Däremot anser jag
att  Clark  har  blandat  ihop föreställande  med att  för  en  kort  stund uppleva  hur  det  är  att  vara
klienten.  Dessa  är  två  helt  skilda  saker.  Jag  utvecklar  detta  i  min  koppling  till  Peter  Nilssons
doktorsavhandling.

Intuition är något som enligt Clark möjligtvis bidrar till att empatiskt förstå sin klient genom att
omedelbart och omedvetet respondera på denne. Där ställer jag mig tveksam igen. Jag vill upprepa
ett citat från intervjuperson 1:

Jag tror inte att man ska vara alldeles för empatisk om du förstår hur jag menar. Eller sympatisk
med att säga ”men o så hemskt”, det tror jag inte på. Däremot så tror jag, nu kanske det låter som
samma sak, men inkännande. Ja men ”Jag hör och ser på dig att det där är svårt för dig att..
Förstår du hur jag menar, att man bekräftar dem på ett annat sätt, men jag behöver inte följa med i
deras känslor. Det tror jag inte på, för då tror jag att man förlorar sin professionalitet.

Att intuitivt respondera på andras känslor kan alltså leda till att man förlorar sin professionalitet.
Enligt SP-modellen (figur 1) är den typen av respons något som hör till emotionell distans. Att dock
vara  inkännande  och  bekräfta  känslorna  är  däremot  något  som  enligt  SP-modellen  leder  till
empatisk närhet. Detta sker som en omedebar medveten respons. Frågan är varför en omedveten
respons skulle bidra att man bättre kan förstå sin klient empatiskt?
     
Med känslonivåupplevelse menar Clark att rådgivaren reagerar på ett kroppsligt sätt för att genom
detta  frammana utryck hos  sin klient.  Rådgivaren  kan uppleva kroppsliga  reaktioner  i  samtalet
vilket gör att denne i sin tur kan bygga hypoteser som relatetar till klientens upplevelser. Om man
kopplar detta med modellen kan jag se att empatisk närhet och emotionell distans här har slagits
ihop, något som både skiljer  sig från SP-modellen (figur 1) och annan litteratur:  ”Empati  i  ett
professionellt sammanhang är med andra ord å ena sidan en förutsättning för närhet, kontakt och
förståelse, och å den andra en förmåga att uppfatta och förstå farosignaler, så att man vet att hålla
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ett nödvändigt avstånd och skydda sig själv och andra” (Eide & Eide, 2006 s 31). Clark hävdar att
kroppsliga reaktioner (exempelvis tätt i halsen eller bröstet, är något positivt i syfte att empatiskt
förstå klienten. Samtliga av mina intervjupersoner hade fått insikt om en slags medvetenhet om
klientens känslor och att detta, som man kan se i SP-modellen (figur 1), har gjort att de kunnat skilja
på empatisk närhet och emotionell distans. Lazarus (1999) ser medkänsla som ett tveeggat svärd
(Stebnicki, 2007). Han anser att om man har för mycket empati gentemot en annan person, kan vår
förmåga att hjälpa andra försämras. Lazarus konstaterar att vi måste lära oss hur vi emotionellt ska
kunna distanserera oss från den känslomässiga betydelsen av deras lidande, så att det inte tar över.
Enligt  mitt  synsätt  menar  Clark  att  dessa  kroppsliga  reaktioner  är  något  positivt  som främjar
förståelse av klienten/patienten. Jag anser att han har rätt i att möjligtvis förståelsen blir större då
känslorna överförs. Samtidigt är risken stor att, som nämdes i inledningen, man tänjer sig bortom
vad som är nyttigt och upplever därefter att de inte stå ut med mer lidande, de orkar inte släppa in
någon mer drabbad människa (Gerge, 2011). 

PETER NILSSON-  ”TO MERELY FEEL AN EMOTION”

Peter Nilssons resultat påminner en hel del om SP-modellen. Jag ska här beskriva varför jag anser
detta. Nilsson konstaterade i sin doktorsavhandling att det är möjligt att känna en känsla utan att för
det befinna sig i det motsvarande emotionella stadiet. I ett av exemplen Nilsson utgick från var en
person som i experimentet sa att han var rädd men samtidigt log. Enligt Nilssons konstaterande
utifrån detta kände han rädsla utan att vara rädd. Då pojken i experimentet fick frågan hur det kom
sig att han log trots att han hävdade att han var rädd svarade han att det var för att han upplevt detta
så många gånger tidigare. Här spelade erfarenheten en stor roll för hur han kunde säga att han var
rädd men samtidigt le. Som jag tidigare nämnde sa tre av de fyra socialarbetare jag intervjuat att de
inte längre blev förvånade i samtalet eftersom de har hört så mycket. Både intervjuperson 1 och 2
trodde att detta kanske skulle låta lite syniskt och intervjuperson 3 tryckte på att hon inte menade att
man blev avskärmad för  det.  I  SP-modellen (figur  1)  är  detta  en insikt  som de fått  och blivit
medvetna om som gör att de kan skilja på empatisk närhet och emotionell distans på samma sätt
som personen i exemplet kunde tala om att han var rädd men ändå inte känna rädsla på grund av att
han upplevt liknande situationer flera gånger tidigare. Jag kan se en slags trygghet mitt i allt, som
infinner  sig  hos  både  i  Nilssons  exempel  och intervjupersonerna  då de varit  med om liknande
situationer tidigare.

Nilsson skrev i sin avhandling mycket om att skilja på att tro att man befinner sig i en viss situation
och att föreställa sig att vara det, eller som han själv kom fram till: merely feel the emotion. Som
jag tidigare nämnde angående Clarks ramverk,  slog Clark ihop empatisk närhet  och emotionell
distans. Nilsson däremot har delat upp dem igen i två delar, som i SP-modellen, där gränsen mellan
enligt honom heter ”merely feel the emotion” (s 128). Nilsson menade att Gordons begrepp om off-
line känslor är nyckeln till att förstå hur man kan känna sorg eller ilska utan att faktiskt vara något
av  det.  Om man kopplar  detta  till  SP-modellen  (figur  1)  kan  jag  se  att  on-line  känslorna  kan
motsvara empatisk närhet och off-line känslorna motsvarar emotionell distans.  

Något Nilsson betonar som en förutsättning för att sannolikt kunna föreställa sig en känsla (och
alltså inte befinna sig i det emotionella tillståndet) är att du ska veta varför du känner som du gör. I
mina intervjuer kan man se socialarbetarnas insikter och medvetenhet om att man inte kan rädda
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världen och, som intervjuperson 3 sa:

Projektion tycker jag man upplever väldigt ofta. Det kan man göra privat också, människor man
möter som, som vill ja, som vill lägga över sina känslor och det tror jag med erfarenhet och med år
så lär man sig ibland urskilja det där. Jag vet inte om man alltid gör det, men rätt ofta gör man ju
det och är medveten om det.

Denna medvetenhet om att andra vill lägga över sina känslor på en och insikten om att man inte kan
rädda världen är viktig när det handlar om att skilja mellan empatisk närhet och emotionell distans.
Samtliga fyra intervjupersoner hade kommit till insikt om patientens eller klientens egna ansvar. Det
är inte rådgivarens uppgift att ta bort klientens smärtsamma känslor (Eide & Eide, 2010). Däremot
är det viktigt att bara vara närvarande och accepterande. Det gör att klienten lättare kan släppa fram
känslorna så de kan bearbetas. Genom att lyssna på den andre kan vi hjälpa andra att hjälpa sig
själva (Hilmarsson, 2003). Vi kan ta reda på vad den andre säger och vad denne har för önskan att få
hjälp med. Efter detta kan ansvaret läggas tillbaka till dem. Denna medvetenhet om vad som är
deras ansvar och vad som är klientens/patientens hjälpte intervjupersonerna att vara empatiska men
samtidigt inte bli emotionellt överbelastade.

6. SLUTLIGA REFLEKTIONER
Slutligen tas reliabilitet, validitet och metodkritik upp samt egna tankar och reflektioner som knyts
samman med problemformulering, syfte, frågeställningar samt titeln på arbetet.

RELIABILITET OCH VALIDITET

Man måste värdera validitet och reliabilitet olika i studier med kvalitativ inriktning och kvantitativ
inriktning (Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, 2002). Malterud (2008) menar att man
kan  mäta  validiteten  och  reliabiliteten  i  fyra  delar:  Inre  validitet (trovärdighet),  yttre  validitet,
överförbarhet/tillämpning,  relibilitet (pålitlighet/rimlighet)  och  objektivitet (bekräftelsebarhet)
(Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, 2002). 

När  det  gäller  inre  validitet ska  datainsamling,  urval  och  analysprocess  beskrivas  i  detalj  av
forskaren. Detta är något som jag gjort så tydligt jag kunnat.  Yttre validitet i en kvalitativ studie
presenterar  de  fynd  som tillkom i  slutet  av  undersökningen.  Det  är  sedan läsarens  uppgift  att
bedöma generaliserbarheten. Detta har jag tillämpat i studien då en modell och en teori skapades ur
datainsamlingen..  Då  man  mäter  reliabiliteten  i  en  kvalitativ  studie  måste  mätinstrumentens
pålitlighet  undersökas,  bland  annat  kvaliteten  på  den  tekniska  utrustningen.  Jag  använde  en
mobiltelefon (!phone 5) som tog upp ljudet bra på samtliga intervjuer. Då intervjupersonerna är
individuella  skulle  inte  samma  modell  komma  upp  om  jag  ställt  samma  frågor  till  andra
intervjupersoner. Det är även svårt att mäta reliabilitet då det endast finns en författare till studien.
Hade  vi  varit  minst  två  stycken  hade  empirin  kunnat  granskas  från  flera  olika  vinklar  och
perspektiv. 
Objektivitet  handlar  om författarens förmåga att  inte färga data med sin egen förförståelse.  Jag
transkriberade alla  intervjuer och var  öppen för vad resultatet  skulle  bli,  vilket  också blev helt
annorlunda än vad jag först trodde. Däremot är det inte möjligt att vara helt neutral och objektiv. 
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METODKRITIK

När metoden Grundad teori används ställer man sig frågan : Vad är det jag vill titta på? Då syftet
från början av studien var mer inriktad på arbetssituationen än på själva samtalet (syftet har ändrats
under tidens gång) inriktades också intervjufrågorna utefter dåvarande syfte (se bilaga 1). Studien
hade kunnat bli ännu bättre om jag redan från början vetat mer exakt vad jag ville titta på. Då
intervjuguiden skrevs hade jag just  fått  reda på att  mitt  tidigare metodval inte fick användas.  I
samband  med  att  intervjuguiden  skrevs  hade  jag  snabbt  bestämt  mig  för  att  använda  mig  av
metoden  kvalitativ  innehållsanalys  och  hade  den  metoden  i  åtanke  då  jag  utformade
intervjufrågorna. Det var först efter samtliga tre intervjuer som jag bestämde mig helt säkert för
metoden Grundad teori. Det hade varit bättre om jag redan från början och inte minst i utformandet
av intervjuguiden vetat att det var just Grundad teori jag skulle använda mig av. Dessa olika val av
metoder syns igenom vid läsning utav studien. SP-modellen (figur 1) och den tillhörande kategorin
är dock utformad efter nuvarande syfte och metod. 

Något som nämndes ovan var också att reabiliteten i studien kan ifrågasättas då jag var ensam
författare till studien och därför inte har kunnat bolla tankarna med någon annan. Metoden hade
även användts mer korrekt om jag först hade intervjuat en person och utifrån detta undersökt om det
hade behövts någon mer intervju. Hade det behövts fler intervjuer hade jag fortsatt fram till att det
blivit en mättnad av information. Istället för att göra så tillfrågade jag istället ett flertal samtidigt.
Dock funderade jag efter mina intervjuer om det behövdes någon mer intervju men bedömde att så
inte var fallet.

Metoden hade används på ett bättre sätt om jag intervjuat kuratorerna separat eftersom de då inte
hade  påverkats  av  den  andres  svar  på  frågor.  Studien  hade  även  kunnat  bli  ännu  mer
sanningsförankrad om jag låtit intervjupersonerna läsa igenom sina intervjuer och då kunnat göra
justeringar på det egna materialet.

SLUTLIGA REFLEKTIONER

Något  som jag  tänkte  på  då  jag  såg  SP -modellen  (figur  1)  framför  mig  var  att  när  du  som
nyutexaminerad socialarbetare kommer till din första arbetsplats inom yrkesområdet, tar du endast
med dig den allmäna kunskap från utbildningen samt det engagemang som gjort att du vill göra en
förändring hos människor i utsatta situationer. Du har ännu ingen erfarenhet när det gäller samtal
med klienter eller patienter. Du har inte heller byggt upp någon relation till dina kollegor och din
chef så pass att du känner att du har kan söka stöd där. När jag såg dessa olika delar i modellen som
ännu inte blivit verksamma hos de som inte arbetat inom socialt arbete, insåg jag att det egentligen
inte  är   märkligt  att  man ibland kan känna en oro för  hur  man ska klara av  att  hantera  svåra
samtalssituationer  med  klienter  eller  patienter  i  utsatta  situationer  utan  att  bli  emotionellt
överbelastad. Jag har länge varit rädd för att jag, som det nämdes i problemformuleringen, skulle
tänja mig mer än vad som är nyttigt  för att  till  slut inte orka släppa in någon annan människa
(Gerge, 2011). Jag ville med denna undersökning finna strategier som gör att jag kan hantera de
svåra situationerna redan innan jag börjar arbeta inom socialt arbete, för att på det sättet bygga upp
tillräckligt med mod till att våga börja arbeta inom socialt arbete. Genom modellen och tack vare
intervjupersonerna insåg jag att  genom erfarenheten växer strategier fram som i sin tur leder till
hantering  av  det  svåra  samtalet.  Jag  tror  att  denna  modell  kan  tillföra  kunskap  hos
socionomstuderande som ännu inte av naturliga skäl funnit strategier i arbetet utan oroar sig för hur
man ska klara av att arbeta med människor i utsatta situationer. Istället för att oron tar över ökas
istället engagemanget och tron på sig själv och sin egen förmåga genom att dessa strategier infinner
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sig med tid och med erfarenhet. Detta ger i alla fall mig en förhoppning om att även jag en dag ska
kunna hantera svåra situationer i samtal med mina framtida klienter eller patienter. Modellen (figur
1) tror jag även är mycket relevant för de som redan nu arbetar inom socialt arbete, då alla delar i
modellen är av stor vikt för att engagemanget upprätthålls i samtalssituationer. På det sättet kan
modellen fungera som en mall i samtalet.

Med tanke på beskrivningen av begreppet empati kan det vara svårt att skilja empati och emotion åt
då begreppet empati i sig själv är en sammansättning av in (in) och pathos (känsla) (Eide & Eide,
2006). Jag kan förstå att det råder tvetydlighet om detta begrepp som i sin tur kan leda till att det
blir svårt att hantera samtal inom socialt arbete. Syftet för denna studie var att undersöka vad är det
som gör att socionomer kan vara empatiska utan att bli emotionellt överbelastade av samtalet med
klienter/patienter som befinner sig i svåra situationer. Jag anser att jag fick ett tydligt svar genom
det synsätt som visas i SP- modellen samt teorin som tillkom: Engagemang väcker stöd som med
erfarenheten leder till insikt och medvetenhet som skapar empatisk närhet och emotionell distans i
samtalet, vilket i sin tur upprätthåller engagemanget. 

Den första frågeställningen handlade om  olika copingstrategier hos socialarbetarna. Jag trodde själv
att det var de olika strategierna i sig som skulle svara på syftet men istället insåg jag att det var
utifrån dessa strategier som urskiljningen av empatisk närhet och emotionell distans uppkom, något
som sedan leder till nytt engagemang för sina klienter/patienter.  Intervjuperson 4 tycker jag svarar
på detta, och åter igen nämns denna avgränsning: 

Det kan vara min hjälp att, att hantera mig själv, att jag inte går in i det alltför mycket för att
annars, om man skulle, då skulle man ju vara helt invaderad av andras sorger och bedrövelser.

Den andra frågeställningen i min inledning löd: Är emotion en förutsättning för empati? Vad anser
forskning och vad anser soconomer i socialt arbete? Clark ansåg att emotion mycket riktigt var en
förutsättning för empati i samtalet. Peter Nilsson däremot ansåg att emotion inte är en förutsättning
för empati. Det finns flera likheter mellan Nilssons hypotes och modellen (figur 1.) Jag skulle vilja
påstå att avgränsningen mellan empatisk närhet och emotionell distans är en förutsättning för att i
längden orka arbeta inom socialt arbete. Med titeln på studien ”Mellan empati och emotion” vill jag
visa på att det går att skilja dessa två begrepp åt. Det finns något där emellan. Nilsson kallade det
för merely feel the emotion. Jag, med hjälp av mina intervjupersoner och metoden Grundad teori
menar att det ständigt i socialarbetarnas samtal bör finnas en urskiljning och en avgränsning mellan
empatisk närhet och emotionell distans. 
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BILAGA 1

INTERVJUGUIDE

Tema 1. 
ARBETSPLATSEN (Beskriv)

– Vilken typ av behov har de klienter du möter i ditt arbete?
– Vad gjorde att du ville arbeta som socialarbetare/denna arbetsplats?
– Anser du att du har utvecklats sedan du började på arbetsplatsen? På vilket sätt?
– Vad i din arbetsroll tillför mest energi?
– Vad i din arbetsroll tar mest energi?
– Är det något du önskar lägga till?
– I ditt arbete med klienter, hur stort handlingsutrymme upplever du att du har när det gäller 

att  praktiskt”lösa” de problem som klienten kommer med? Hur känner du inför det?

Tema 2.
STÄLLFÖRETRÄDANDE TRAUMATISERING OCH EMPATITRÖTTHET (Beskriv)

McCann och Perlman (1989) använde termen ställföreträdande traumatisering när de terapeuten 
som har ett empatiskt band till sin klient, har blivit en känslomässigt nedsatt professionell på grund 
av flera traumatiska berättelser från flera terapisessioner. Eisner (1995) beskriver upplevelsen att ta 
på sig en annans individuella psykiska smärta för ”lastning”

Empati-trötthet är ett resultat från den emotionella, mentala, psykiska och yrkesmässiga tröttheten 
som de upplever från sina klienters livsberättelser om krionisk sjukdom, funktionshinder, trauma, 
sorg och förlust. Det framträder på samma sätt som det proffesionella rådgivare upplever när det 
blir empatiskt involverade med en klients upplevelse av förlust och sorg som kopplas samman med 
kronisk sjukdom och funktionshinder, eller genom exponering till exta stressfyllda och traumatiska 
upplevelser (Stebnicki, 2000, 2001)

– Hur viktigt är det med empati i samtalet med dina klienter?
– Hur ser du på empati? Som något som ges bort och behöver fyllas på eller inte?
– Har du någon gång upplevt sekundär traumatisk stress kontakt med en klient? Ofta? Ibland?
– Berätta gärna om en situation
– Är det någon skillnad på din upplevelse jämfört med när du började arbeta som 

socialarbetare?
– Har du någon gång upplevt att du varit empatitrött? Används denna term på arbetsplatsen?

Berätta? När? Hur var situationen då? Hur kom du tillbaka?
– Finns det något speciellt hos en viss typ utan klienter som gör att du har svårare eller lättare 

för att drabbas av sekundär traumatisk stress? Tex barn i samma ålder?
– Har du några copingstrategier du använder dig av för att härbärgera traumatisk stress? 

Emotionellt fokuserad coping innebär en förändring i den emotionella responsen i en 
stressfylld situation. 

– Är det någon annan utmaning som du ser i samtalet?
– Hur återhämtar du dig på arbetet? Om du till exempel haft en tuff situation?
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– Är det något du vill tillägga?

Tema 3.  
ARBETE-HEM vs HEM-ARBETE OCH EMOTIONELLT FOKUSERADE 
COPINGSTRATEGIER

Emotionellt fokuserad coping innebär en förändring i den emotionella responsen i en stressfylld 
situation. 

– Hur förhåller du dig till utmaningen att hinna med ditt jobba och din familj/vänner?
– På vilket sätt använder du coping för att hantera detta? (strategier)
– Upplever du att det är lätt/svårt att sklja på arbete och hem? På vilket sätt?
– Händer det att du har svårt att sova på grund av att du funderar på en klients situation? Är 

det praktiskt eller emotionellt? Båda?
– Händer det att familjen påverkas av din emotionella stress från arbetet? På vilket sätt?
– Händer det att du påverkas av emotionellt fokuserad stress från hemmamiljön i arbetet? På 

vilket sätt?
– Har du några med tiden funnit några emotionellt fokuserade copingstrategier gällande att 

koppla bort arbetet när du gått hemifrån och tvärt om?
– Vad betyder återhämtning för dig? Hur återhämtar du dig?
– Något du önskar tillägga?

Tema 4. 
STÖD

– Får du stöd för din emotionella situation på arbetsplatsen? Handledning, chef, ventillerande 
möten, kollegor? 

– På vilket sätt får du stöd i din hemmamiljö?
– Hur anser du att det fungerar med tystnadsplikten kopplat till att få empatiskt stöd och 

rådgivning?
– Anser du ibland att du har ett ”hemligt liv” på arbetet i och med tystnadsplikten? Vad anser 

du om detta?
– Anser du att du får tillräckligt med stöd? Om inte, hur skulle du vilja ha det?
– Något du önskar tillägga?

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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