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Socialsekreterares känslor och känslohantering vid möten med barn 
som utsatts för våld  

 
Meliha Mehonjic 

 
 

Tidigare forskning inom socialtjänsten har mestadels fokuserat på den 
stressiga arbetsmiljön. Syftet med den här uppsatsen var att specifikt 
undersöka socialsekreterares känslor och känslohantering i möten med barn 
som blivit utsatta för våld. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats 
med tio intervjuer, alla socialarbetare med titeln socialsekreterare. Materialet 
meningskoncentrerades och analysen visade att socialsekreterare i de här 
situationerna kände (1) genuina känslor, (2) glädje, (3) olust och (4) empati. 
För att hantera sina känslor använde de (1) klientbaserade strategier, (2) 
uppgiftsbaserade strategier och (3) teambaserade strategier. Resultatet kan 
öka förståelsen för socialsekreterare samt ge socialsekreterare och andra idéer 
om hur svåra känslor kan hanteras. Resultatet kan vara en grund för vidare 
forskning inom området.   
 
Keywords: social worker, professional role, emotional labor, strategies, 
emotion regulation 

 
 

Inledning 
 
Det skulle vara önskvärt att alla barn lever under harmoniska hemförhållanden, i ett hem fyllt 
med kärlek och värme från föräldrar och syskon. Tyvärr är så inte fallet i vårt samhälle. Under 
2015 anmäldes 20 800 misshandelsbrott mot barn (Arbetsmiljöverket, 2016). Detta är en siffra 
som är allt för hög, en siffra som inte bör existera. Det som uppmärksammas i tidigare forskning 
är hög arbetsbelastning och stor personalomsättning inom socialtjänsten. Detta är dock inte det 
enda problem socialsekreterare får utstå. Socialsekreterare är den yrkesgrupp som får utstå 
mycket stress och arbetet präglas av hämningar på grund av obalans mellan krav och 
otillräckliga resurser. Detta kan resultera i att medarbetarna tvingas till strategier som kan 
påverka deras hälsa och kvalitet i deras arbete. Att forska om socialsekreterare och deras arbete 
kring barn som blivit utsatta för våld är ett oerhört viktigt område som bör belysas då det är en 
av de mest utsatta yrkesgrupperna (Arbetsmiljöverket, 2016).  
 
 
Utredande socialsekreterare inom socialtjänstens barn och ungdomsenhet  
 
Barn har rätt till ett stabilt hem med omvårdnad, god uppfostran och trygghet. För de föräldrar 
vars skyldighet är att uppfylla dessa krav inte gör det, finns socialtjänsten som stöd. 
Mottagningsenheten på socialtjänsten har i uppgift att ta emot anmälningar, besluta om 
utredning samt göra omedelbara skyddsbedömningar. Den utredningsenhet som ärendet gäller 
tar sedan över och tar beslut om eventuella insatser och dokumenterar vid behov. Yrkestiteln 
på de som utför dessa ärenden är socialsekreterare. Barnets Behov i Centrum (BBIC) är en 
utgångspunkt som alla socialsekreterare utgår från under utredningstiden, som pågår i högst 
fyra månader (SOSFS 2014:6). Socialsekreterare inom denna enhet arbetar under sekretess- och 
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offentlighetslagen och utövar myndighetsutövning. Arbetet inom socialtjänsten styrs av 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda beslut av vård av unga (LVU). Den 
sistnämnda lagen fokuserar på tvångsåtgärder inom omhändertagande och insatser (SOU 
2000:38). Inom socialtjänsten samverkar man ofta med andra myndigheter som sjukvården, 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Socialsekreterare som arbetar med att utreda fall där 
barn och ungdomar far illa arbetar med myndighetsutövning där man tar beslut som kan påverka 
människors liv. I sådana situationer kan hela familjen behöva ett omfattande stöd. I vissa 
ärenden inom barn och ungdomsenheten kan fosterhemsplacering vara aktuella. 
Socialsekreterare inom denna enhet arbetar med komplicerade ärenden som kräver noggrann 
utredning då det kan medföra allvarliga ingrepp i andra människors liv (Arbetsförmedlingen, 
2013). Vidare beskrivs socialsekreterares dagliga arbetsuppgifter inom socialtjänsten som de 
viktigaste byggstenarna i samhället (Tham & Lynch, 2014). Utredningar inom socialtjänsten 
som berör barn och ungdomsenheten kräver svåra bedömningar med många stressfyllda samt 
känslofyllda situationer (Beddoe, Davys, & Adamson, 2014). Det är viktigt för barn som utsatts 
för våld att få en känsla av att vara aktiva i förhållande till sin egen vård istället för att känna 
sig som offer. Därför är det viktigt för socialsekreterare att respektera barnens åsikter och ta de 
på allvar (Cashmore, 2001). Socialsekreterare kan förklaras som hjältar genom att de är 
individer som hjälper och förändrar hårt drabbade klienter till bättre förutsättningar (Barnes & 
Hugman, 2002).  
 
 
Konsekvenser inom socialtjänsten   
 
Socialarbetare inom socialtjänsten med inriktning barn och ungdomar har svårt att distansera 
sig mot sina klienter samt deras problem. Det kan medföra att socialsekreterare upplever en 
högre nivå av stress och arbetsrelaterad psykiska ohälsa, jämfört med andra socialarbetare inom 
socialtjänsten (Bennet, Evans, & Tattersall, 1993; Gil & Weinberg, 2015). En bidragande faktor 
till arbetsrelaterad stress inom socialtjänsten är socialsekreterare som inte använder sig av 
strategier för att klara av arbetet utan är mer inblandade i klienternas problem. Detta kan även 
vara en konsekvens för emotionell utmattning och negativa känslor för socialarbetarna. Den 
arbetsrelaterade stressen inom socialtjänsten beskrivs ha sitt ursprung i ’’relation med andra 
medmänniskor’’ och skapas utifrån klientmöten.  
     Socialsekreterare är en av de yrkesgrupperna som befinner sig i riskzonen för 
stressrelaterade sjukdomar och psykiskt lidande och bör ses till med mer stöd från allmänheten 
(Bennet et al., 1993). Mellan år 2002-2005 var socialarbetare mest benägna att rapportera 
stressrelaterade sjukdomar (34%), sömnstörningar (28%) och långtidssjukskrivningar med 10% 
(Tham & Meagher, 2016).  
      Bland de mest krävande och känsliga fallen inom socialtjänsten är barn som blivit utsatta 
för fysisk eller psykisk våld, vilket också är en anledning till att socialsekreterare i denna 
kategori har svårt för att inte känna empati eller involvera sig i klientens mående. För att kunna 
genomföra arbetet på bästa sätt bör man dock se till att kunna ta avstånd från sina klienter för 
att inte uppvisa bekymmer eller oro kring barn (Bennet et al., 1993). Däremot kan en 
socialsekreterare känna för mycket rädsla, sorg, ilska, skräck och smärta i klientmöte med barn 
vilket kan leda till att man blir mindre villig till att göra de känslomässiga investeringarna som 
krävs i klientmöte (Drake & Tadama, 1996). Under flera år har forskning inom socialtjänsten 
undersökt negativa konsekvenser inom det sociala arbetet (Ben-Porat & Itzhaky, 2014; Collins, 
2007).  
     Utbrändhet är ett begrepp som tenderar att ske genom en känslomässiga utmattning, 
känslokyla, prestation, nedstämdhet, sömnsvårigheter, ångest avsaknad av både känslor och 
effektivitet i arbetet (Ben-Porat & Itzhaky, 2014; Hsieh, Jin, & Guy, 2012; Wagaman, Geiger, 
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Schokley, & Segal, 2015). Socialsekreterare är den yrkesgrupp med störst sannolikhet till att 
utsättas för arbetsbelastning (Tham & Meagher, 2016). Tidigare forskning (Ben-Porat & 
Itzhaky, 2014) har en sammanhållning mellan begreppet utbrändhet och socialt arbete, detta 
genom att socialsekreterare förblir vittnen för utsatta människors fall och bär ansvaret för 
hantering av detta. Utbrändhet är svaret på många stressrelaterade faktorer inom socialtjänsten, 
genom att det sker en försvagning av empati gentemot klienten då socialsekreterare blivit 
utbränd.  
      Anledning till att socialsekreterare känner stress är på grund av att de är en viktig del i 
samhället och har ett krävande yrke som de strävar efter att klara (Blomberg, Kallio, Kroll, & 
Saarinen, 2014). Känslan av att inte räcka till som socialsekreterare kan vara ytterligare en 
anledning till utbrändhet. Utbrändhet är ett resultat av krävande och känslomässig relationer 
med klienter (Wagaman et al., 2015). Inom socialtjänsten är det viktigt att ta hänsyn samt 
minimera utbrändheten på arbetsplatsen. Detta gäller förvisso inte enbart inom socialtjänsten. 
Utbrändhet är avgörande för arbetets prestanda och genom att minska utbrändheten minskar 
även sjukskrivningar, frånvaro och stress (Hsieh et al., 2012).   
        Sekundärtrauma är ett begrepp som beskriver beteende- och känslomässiga konsekvenser. 
Socialsekreterare blir påverkade av klienter som fallit offer för våld och kan uppleva 
posttraumatiska symptom. Socialarbetare med inriktning familjevård, barn som blivit utsatta 
för våld och mental hälsa är de yrkesgrupperna som med störst sannolikhet faller offer för 
sekundärtrauma (Dagan, Ben-Porat, & Itzhaky, 2015; Wagaman et al., 2015). Tidigare 
forskning (Arbetsmiljöverket, 2013) visar att kvinnor inom socialtjänsten anmäler fler 
arbetsskador än män. Mellan år 2011-2013 inkom 221 anmälningar om arbetsolyckor med 
sjukfrånvaro, och 356 anmälningar har berört arbetssjukdom inom socialtjänsten, 85 % av 
anmälningarna gällande arbetsolyckor med sjukfrånvaro avser kvinnor, och 86 % gällande 
arbetssjukdom (Arbetsmiljöverket, 2013).  
 

Positiv syn inom socialtjänsten  

Genom att betrakta missnöje med jobbet, frånvaro på arbetsplatsen samt andra fysiska och 
psykiska beteendemässiga symptom på stress tenderar forskning omedvetet fokusera på det 
negativa inom socialtjänsten. Viktigt att notera är att det även finns en positiv syn inom 
socialtjänsten och att forskningen bör ägna mer tid till det. Socialsekreterare uppges må väldigt 
bra på arbetsplatsen genom en hög trivsel och ett personligt och positivt stöd från sina kollegor 
(Collins, 2007). En annan anledning till att socialsekreterare trivs på arbetsplatsen är att de är 
motiverade till sitt arbete med klienter och känner en stor medverkan till att göra skillnad i 
människors liv (Hsieh et al., 2012). 
 
 
Strategier för att göra arbetet hanterbart  
 
Det finns tre strategier som inom socialt arbete är väldigt förekommande (Astvik & Melin, 
2013). Den första strategin handlar om den grupp socialsekreterare som arbetar intensivt och 
struntar i raster. De socialsekreterare som ingår i den här kategorin tenderar att ta på sig ett 
större ansvar för klienten och brukar vara den grupp som tar med sig arbetet hem. Den andra 
strategin som förekommer är socialsekreterare som söker sig till kollegor för stöttning och 
vägledning vid känslomässiga situationer eller när arbetsbördan blir för tung. Ingår man i denna 
kategori anses man vara en socialsekreterare som kan påverka sin egen arbetssituation genom 
att söka stöd från kollegor eller arbetsgivare. Socialsekreteraren i denna kategori kan tala om 
när arbetsbelastningen blir för påfrestande och ta upp åsikter rörande exempelvis för hög 
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arbetsbelastning med chefer. Den tredje strategin handlar om socialsekreterare som utövar det 
sociala arbetet på ett djupgående sätt med hög kvalitet. De socialarbetare som ingår i den här 
kategorin har länge arbetat inom socialtjänsten och är säkra i sig själva. Dessa medarbetare tar 
inte särskilt mycket stöd eller hjälp av kollegor och deras arbete får inte störa egentiden i form 
av exempelvis raster eller fritid. Socialarbetarna i denna kategori upplevs besitta en högre 
erfarenhet och ser inte arbetet som krävande eller utmanande (Astvik & Melin, 2013). En 
socialsekreterare kan få väldigt mycket stöd genom att tala med en familjemedlem eller partner 
om hur arbetsdagen har varit. Vidare menar författarna att det är viktigt att uppmärksamma alla 
sorters känslor och kunna bearbeta dessa (Setti & Lourel, 2016). En annan strategi som är viktig 
för socialsekreterare och för att de ska kunna bemästra sin yrkesroll är att fokusera på klienten 
och problemlösningen. Det får socialsekreterarna att känna sig effektiva, strukturerade samt se 
arbetssituationen ur ett nytt perspektiv. På sikt ska denna strategi bidra till en positiv inställning 
samt bidra till en utveckling av personlig känslomässig motståndskraft i arbetet (Collins, 2007).  
      En god organisation på arbetsplatsen är också en strategi som ska göra arbetet hanterbart. 
Tack vare denna strategi ska de socialsekreterare som upplever arbetet känslomässigt 
utmanande och psykiskt krävande uppleva arbetet mer hanterbart och roligt. För att arbetet ska 
kännas meningsfullt är det viktigt att man får stöd och vägledning av kollegor samt bekräftelse 
och uppmuntran från arbetsgivaren, det tenderar även att minska på stressfyllda känslor (Tham 
& Lynch, 2014). Den här studien kommer att undersöka socialsekreterares känslor och 
känslohantering, samt strategier i klientmöte med barn som blivit utsatta för våld. Studien 
kommer att ta upp vilka framgångsfaktorer samt arbetssätt som underlättar arbetet för 
socialsekreterare. 
 
 
Syfte och frågeställningar  
 
Litteraturgenomgången ovan visar att en socialsekreterares arbete med barn som kommer från 
missgynnande familjeförhållande där våld förekommer, är en stor klientgrupp. Samtidigt visar 
litteraturgenomgången (Astvik & Melin, 2013) att majoriteten av socialsekreterare har ett stort 
fokus på professionalitet och att dra nytta av sina tidigare erfarenheter. Det saknas en studie 
som utförligt beskriver hur socialsekreterare upplever känslor och känslohantering i klientmöte 
med barn som blivit utsatta för våld. Majoriteten av tidigare forsknings studier (Dagan, Ben-
Porat, & Itzhaky, 2015; Wagaman et al., 2015) syftar till det negativa inom socialtjänsten 
istället för att fokusera på socialsekreterares känslor och strategier. Syftet med denna studie var 
att skapa en djupare förståelse för socialsekreterares känslor i möte med barn och strategier som 
socialarbetarna använder sig av för att bemästra yrkesrollen. Mer specifikt undersöktes två 
frågeställningar: 1. Vad upplever en socialsekreterare i klientmöte med barn som varit utsatta 
för våld? 2. Vilka strategier använder sig socialsekreterare utav för att kunna hantera de 
negativa känslorna som uppstår?  
 
 

Metod 
 
Deltagare  
 
Deltagarna valdes ut genom ett målinriktat urval. Med hänsyn till studiens syfte och 
frågeställningarna var målgruppen socialsekreterare. Då studiens syfte var att undersöka 
socialsekreterares känslor och känslohantering fanns det kriterium för vilka deltagare som 
kunde delta i studien. Dessa var att de skulle ha titeln socialsekreterare samt tidigare varit med 
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om klientmöten med barn som blivit utsatta för våld. Deltagarna rekryterades via cheferna på 
respektive arbetsplats där socialsekreterarna arbetade. Totalt genomfördes 10 intervjuer. 
Deltagarna var i åldrarna 23-60 år (M = 37.60, SD = 13.43). De 10 deltagare var alla kvinnor 
och en anledning till att undersökningens deltagare enbart var kvinnor kan göra med att 
socialtjänsten är ett kvinnodominerat yrke (Arbetsmiljöverket, 2016). Trots detta kan studien 
ha gynnats då man fokuserat på en grupp och kan få en tydlig inblick i hur just denna grupp 
arbetar med sina känslor och strategier. Intervjuerna gjordes i olika kommuner i Mellansverige, 
där även deltagarna bor. Detta bidrog till en viss geografisk variation bland deltagarna. Ingen 
av deltagarna fick någon ersättning för sin insats. 
 
 
Material  
 
Författaren använde en intervjuguide som material som skapades utifrån studiens syfte. 
Intervjuguiden utgick från studiens två frågeställningar som arbetats fram utifrån 
litteraturgenomgången i studiens förarbete. Intervjuguidens frågor kunde kompletteras med 
följdfrågor vid behov. Intervjuguiden var uppdelad i fyra områden som omfattar 
bakgrundsfrågor, känslor, strategier och arbetsplats.  
 Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor gällande ålder, arbetsplats och 
arbetserfarenhet. Ett exempel på en fråga var: ’’Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats 
och vad har du för yrkestitel?’’. Därefter följde frågor med hänsyn till studiens frågeställningar: 
1) Vad upplever en socialsekreterare i klientmöte med barn som varit utsatta för våld? 2) Vilka 
strategier använder sig socialsekreterare utav för att kunna hantera de negativa känslorna som 
uppstår?  
 Vidare inleddes intervjuguidens frågor om socialsekreterarnas upplevelse av känslor. En 
fråga som ställdes under intervjun var: ’’Vad upplever du känslomässigt krävs för att bemästra 
denna yrkesroll?’’. Därefter ställdes frågor från område tre som handlade om 
socialsekreterarnas strategier för att kunna hantera sina känslor i klientmöte. Där ingick frågan: 
’’Finns det några specifika strategier du använder dig av när det uppstår känslosamma 
situationer i möte med barn?’’ som ett exempel. I den sista kategorin i intervjuguiden ställdes 
frågor kring arbetsplatsen, frågorna kunde lyda: ’’Brukar du arbeta tillsammans med dina 
kollegor?’’ och ’’har ni handledning?’’. För att runda av intervjuguiden kunde forskaren ställa 
frågan ’’Har du något mer du vill tillägga?’’.  
 Med fokus på att lyfta fram känslor och känslohantering samt strategier hos en 
socialsekreterare med inriktning barn och ungdom blev en tematisk analys ett naturligt val. Då 
socialsekreterarnas erfarenheter kring deras vardagliga arbete var i fokus ansågs det mest 
lämpligt att använda en semistrukturerad intervju som matchar undersökningens krav och som 
tillåter dig ställa följdfrågor för bästa tänkbara svar. Vid datainsamling användes en 
mobiltelefon som hjälpmedel för att spela in intervjuerna. Efter intervjuns slut fanns det även 
utrymme för tillägg.  
 
 
Procedur  
 
Efter ett godkännande från respektive arbetsgivare på varje arbetsplats kunde författaren 
därefter komma i kontakt med de potentiella deltagarna och detta gjordes via e-post. Ett 
missivbrev bifogades med instruktioner för datainsamlingen, och information om samtyckes-, 
informations-, nyttjande- och konfidentialitetskravet. Enligt de forskningsetiska principerna 
informerades det om att studien utfördes i enlighet med informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta betyder att deltagarnas deltagande var 
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frivilligt samt att de fick avbryta sin medverkan när som helst. Eventuella personuppgifter var 
forskaren noga med att försäkra sin deltagare om att de skulle behandlas konfidentiellt, samt 
att all insamlad data enbart används för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2011). Efter 
att deltagarna anmälde sitt intresse för medverkan kunde en tid för intervju bokas. Deltagarna 
fick inledningsvis vid intervjun ta del av de forskningsetiska principerna och informerat 
samtycke erhölls. Intervjuerna blev mellan 30-45 minuter långa. Studiens författare utgick 
från intervjuguiden under intervjuernas utspelning. Slutligen avrundade författaren intervjun 
med att erbjuda deltagarna tillgång till studien när den är färdigställd. Efter att 
inspelningsinstrumentet stängts av var författaren noga med att försäkra sig om att deltagarna 
mådde bra och att intervjun/intervjufrågorna inte orsakat problem för respektive deltagare.  

 
Databearbetning 
 
Varje intervju transkriberades ordagrant och blev upp till 15-20 sidor per intervju i tolv punkters 
Times New Roman. Forskarens empiriska material analyserades sedan med hjälp av 
meningskoncentrering och tematisering med en induktiv ansats (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Upprepningar som namn, småord och läten togs bort då dessa upplevs irrelevanta för 
undersökningen. Meningskoncentreringen kunde resultera i 15-30 centrala upplevelser och 
strategier per intervju. De centrala upplevelser och strategier som kunde urskiljas från 
intervjuns första meningskoncentrering resulterade i 65 centrala upplevelser och strategier 
sammanlagt. Författaren sammanställde flera centrala upplevelser och strategier med varandra 
vilket ledde till att det slutligen resulterade i 19 centrala komponenter för deltagarnas subjektiva 
upplevelser och strategier sammanlagt. Antalet känslor och strategier som nämndes i 
intervjuerna varierade beroende på deltagare och överlag hade deltagarna utvecklat sina 
tankegångar så att forskaren kunde erhålla relevant data.  

Inledningsvis kunde åtta känslor och 11 strategier urskiljas av forskarens första bearbetning 
av materialet, som delats upp i två olika tabeller. Tabellerna benämns med upplevelser/känslor 
och strategier.  

De upplevelser/känslor som framkom hos socialsekreterare i klientmöte med barn var 1) en 
trygg punkt för barnet, 2) glädje, 3) sorg, 4) genuina känslor mot barnet, 5) empati för barnet, 
6) psykisk påfrestning, 7) irritation och 8) hjälplöshet. De åtta känslorna abstraherades 
ytterligare. De fyra känslorna i Tabell 1 utgörs av en gruppering av de åtta 
upplevelser/känslorna ovan, på så sätt att de negativa känslorna benämns med ’’olust’’ i Tabell 
1 och de positiva känslorna i Tabell 1 benämns ’’glädje’’, medan känslorna empati och genuina 
känslor benämns desamma.  

Vidare beskrev deltagarna i studien hur deras känslor uppkommer, hanteras samt bearbetas 
med hjälp av strategier. Strategierna som framkom från den första bearbetningen av materialet 
var 1) personlig men inte privat, 2) bekräfta barnet, 3) delaktighet, 4) samtalstekniker, 5) 
handledning, 6) använda sin erfarenhet, 7) 2 socialsekreterare per ärende, 8) reflektera med 
kollegor, 9) söka stöd hos annan, 10) söka stöd hos arbetsgivare och 11) teamträffar. De tre 
strategier i Tabell 2 utgörs av en gruppering av de 11 strategierna ovan på så sätt att strategierna 
’’personlig men inte privat, bekräfta barnet och delaktighet’’ benämns med ’’Klientbaserade 
strategier’’. Strategierna ’’samtalstekniker, handledning och använda sin erfarenhet’’ benämns 
som ’’Uppgiftsbaserade strategier’’. Slutligen benämns strategierna ’’2 socialsekreterare per 
ärende, reflektera med kollegor, söka stöd hos annan, söka stöd hos arbetsgivare och 
teamträffar’’ som ’’Teambaserade strategier’’ i Tabell 2. Slutligen resulterade det i sju  centrala 
känslor/upplevelser och strategier totalt varpå en granskning över existensen av dessa i samtliga 
intervjuer genomfördes. Ett interbedömarreliabilitetstest utfördes med hjälp av en utomstående 
person i syfte att värdera studiens analys och dess stabilitet. Personen fick utan påverkan av 
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forskaren bedöma om var och en av sammanlagt åtta upplevelser/känslor och elva strategier 
förekom eller inte i två intervjuer. Studien fick en Cohens kappa = .84. Forskaren kontaktade 
även fyra deltagare från studien och informerade om de sju sammanställda 
upplevelserna/känslorna och strategierna för att göra en deltagarvalidering. Utifrån 
deltagarvalideringen skedde inte några förändringar av resultatet. 

 
 

Resultat 
 
Studiens resultat visar att socialsekreterare har en tendens att uppvisa genuina känslor av empati 
och olust men också glädje i klientmöte med barn som utsatts för våld, samt även hur 
socialsekreterare hanterar dessa känslor. De strategier som framkom var klientbaserade, 
uppgiftsbaserade och teambaserade strategier. Samtliga respondenter var överens om att 
yrkeserfarenhet påverkar både känslor och dess hantering.       

Studien analyserade i fyra centrala upplevelser/känslor. Resultatet presenteras i Tabell 1 och 
för att kunna exemplifiera de fyra upplevelserna har citat ifrån deltagarnas intervjuer tillämpats 
(se Tabell 1). Resultatet förtydligas även genom beskrivningarna av deltagarnas subjektiva 
upplevelser och en kodning för respektive deltagare. 
 
Tabell 1 
Centrala komponenter för känslor hos socialsekreterare i klientmöte med barn som blivit 
utsatta för våld.  

Känslor/upplevelser Andel i procent av 
intervjuerna som innehöll 

känslan(%) 

Exempel på 
meningskoncentrering 

Genuina känslor 100 Visar alltid äkta känslor (40 år) 

Glädje  100 Glädje är så viktig (54 år) 

Olust  90 Ibland är det så tungt (23 år) 
Socialsekreterare känner 
empati för barnet 

80 Jag känner för barnet (34 år) 

 
 
Genuina känslor  
 
Flera av deltagarna beskrev att det är viktigt att uppvisa genuina känslor i klientmöte med barn 
som utsatts för våld, det kunde vara i form av: ’’självklart ska man enbart visa äkta känslor… 
man får inte visa några falska känslor som kan leda till falska förhoppningar för det utsatta 
barnet’’. (R10) Deltagarna bekräftade även att det var viktigt att kunna bemöta barnet på ett bra 
sätt i klientmöte, till exempel: ’’jag vill ge barnet bästa tänkbara hjälp, och då måste jag vara 
äkta... jag vill vara en äkta person som barnet känner sig trygg med’’. (R8) Under klientmöten 
med barn går socialsekreterare igenom många olika känslor, och det är en upplevelse de bär 
med sig och bearbetar med tiden. Några deltagare beskrev att det är viktigt att uppvisa genuina 
känslor så att man i efterhand inte ångrar saker man skulle sagt. En deltagare beskriver: 

… ja alltså förut var man ju en nervös socialsekreterare, en socialsekreterare som är 
osäker över vilka känslor man borde eller inte borde visa… med tiden har man lärt sig att 
det inte finns känslor man inte borde visa… alla känslor som är genuina bör uppvisas i 
klientmöte med barn… det förtjänar barnet av mig. (R5)  
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Glädje 
 
Känslor av glädje var förekommande under samtliga intervjuer, det var en känsla som förekom 
i kombination till ett lyckat möte eller en god insats för barnet. De flesta deltagarna beskriver 
stunden då de känner glädje att: ’’när jag känner glädje, då vill jag sprida det till alla mina 
kollegor… vi förtjänar att känna glädje i vårt ibland svåruthärdliga arbete’’ (R2) eller: ’’jag 
kommer ihåg när jag hoppade av glädje då föräldrarna gick med på att få hjälp… jag tänkte 
att… nu har jag räddat barnet!’’. (R7) Många deltagare berättar att tack vare glädje på 
arbetsplatsen, känner de en högre trivsel samt en exalterad känslostämning. Det kunde vara: 
’’det känns som en kick i kroppen, ett svar på att man klarat av något man inte visste att man 
skulle klara till hundra procent’’. (R9) 
  
 
Olust  
 
En central känsla som många deltagare bekräftade i studien var att de kunde känna olust. 
Socialsekreterarna beskriver att de ibland känner maktlöshet i form av till exempel tidsbrist 
eller för stor ärendemängd, samt även personalbrist. Det kunde vara:  

… självklart spelar ärendemängden en stor roll, har jag för många ärenden blir det jobbigt 
 och man kan säga att jag blir stressad innan mötets gång.. det ger mig en känsla av 
maktlöshet… vi vill ha mera personal, det påverkar alla känslor.. jag vill känna att jag 
hinner med mitt arbete. (R3) 

Deltagarna uppger att utredningstiden är för kort vilket ger de en känsla av hopplöshet. Ett 
exempel: ’’det känns så hopplöst när utredningstiden är över, och barnet lämnas ut någon 
insats... jag brukar ofta fundera på vad som kommer att hända med barnet, vad som sker bakom 
stängda dörrar’’. (R6) Några av deltagarna nämner även att utbrändhet kan skapas om man 
känner för mycket av en maktlöshet eller hopplöshet. Det kunde vara: ’’ja och sen är vi väl 
allmänt kända för att gå in i väggen och sjukskriva oss.... och det kan väldigt lätt bli så när vi 
saknar de resurserna vi behöver’’. (R1) 
 
 
Empati för barnet  
 
Flera av deltagarna beskrev att de känner empati för barnet i form av att vara närvarande och 
försöka skapa ett engagemang i klientmöte med barn. Att engagera klienten beskrev en 
deltagare som: ’’mitt jobb är ju egentligen att kunna skapa ett band mellan förälder, barn och 
socialsekreterare… då måste jag engagera både klienten och dess föräldrar, barnet måste få ett 
förtroende för mig’’. (R8) Flera deltagare beskriver att det naturligt framkommer en känsla av 
empati, till exempel:  

… i min yrkesroll är jag ju inte bara en socialsekreterare med fakta…jag är även en 
socialsekreterare som kan känna för barnet, känna empati för barnet, och jag låter den 
känslan komma för oftast kommer den naturligt… för mig är det okej känslor träder 
fram… för mig är det okej att känna. (R6) 

 
Vidare påvisar resultatets analys i tre centrala strategier: klientbaserade, uppgiftsbaserade och 
teambaserade strategier, alla med subkategorier. Resultatet presenteras i Tabell 2 och ett 
förtydligande av resultatet görs genom beskrivningar av deltagarnas upplevelse av strategier 
och en kodning för respektive deltagare. 
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Tabell 2 
Centrala komponenter för strategier hos socialsekreterare i klientmöte med barn som blivit 
utsatta för våld.  
 
Kategorier Subkategorier  
Klientbaserade strategier  Personlig men inte privat  
 Bekräfta barnet 
 Delaktighet  

 
Uppgiftsbaserade strategier  Samtalstekniker  
 Handledning  
 Använda sin erfarenhet  

 
Teambaserade strategier  2 socialsekreterare per ärende  
 Reflektera med kollegor  
 Söka stöd hos annan  
 Söka stöd hos arbetsgivare 

Teamträffar  
 
 
Klientbaserade strategier  
 
Deltagarna har lyft fram att denna strategi kan förklaras i uttryck av att vara personlig men inte 
privat, bekräfta barnet och visa på delaktighet i klientmöte med barn som blivit utsatta för våld. 
Flera deltagare berättar att det är viktigt att kunna vara personlig i klientmöte med barn, men 
inte privat. Det ska vara en balans mellan professionalitet och personlighet, en deltagare 
beskriver att:  

… jag går inte i gång på allt som jag gjort förut, förut kunde jag ta saker mer personligt 
nu liksom.. nu har jag lärt mig att jag är bara en socialsekreterare.. och jag gör mitt allra 
bästa för barnet… jag har lärt mig hantera min professionalitet och vi alla strävar efter ett 
så bra arbete som möjligt, både för barnet… speciellt för barnet, men även föräldrarna. 
(R10) 

En av deltagarna berättar att det är viktigt att komma till ett klientmöte: ’’med ett professionellt 
bemötande byggt på fakta’’ (R3) för att inte ge barnet falska förhoppningar. Att även kunna 
vara delaktig i klientmöte med barn som blivit utsatta för våld anses enligt socialsekreterarna 
som väldigt viktigt. En socialsekreterare uppger: 

… det är inte ett polisförhör när vi sitter med våra klienter, utan det är ett samtal, viktigt att 
komma ihåg. Ett samtal som kräver att vi bemöter och påvisar delaktighet för barnet. Det 
gäller att skapa ett förtroende innan man pratar med sina klienter, annars får vi inte någon 
information, det kan jag tycka är viktigt. (R9) 
 
 

Uppgiftsbaserade strategier  
 
Den centrala strategin använder sin erfarenhet kunde beskrivas av flera deltagare i 
undersökningen. Deltagarna berättar att med hjälp av sin erfarenhet har de blivit starkare inte 
bara som individer, utan även som socialsekreterare. En deltagare berättar:  
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… jag brukade ofta bryta ihop efter mina klientmöten, det var så svårt att hålla tårarna 
tillbaka och det var skitjobbigt rent ut sagt... men med tiden har jag fått vara med om olika 
möten och ibland fått ställa samma frågor… då känner jag mig tryggare, det känner jag 
efter flera års erfarenhet. (R4) 

En annan bekräftar att erfarenhet är viktigt och uppger:  
… det fanns gånger då jag kunde bryta ihop på cykeln på väg hem efter en arbetsdag… 
och ofta skedde det att när jag stod i duschen så kunde jag grina… men med tiden har jag 
utvecklats och jag tror att man med disciplin nog och självklart erfarenhet kan släppa 
ärendena och skilja på arbete och fritid. (R5) 

Deltagarna berättar även om vissa samtalstekniker som de använder, det kan vara: ’’ibland vill 
inte barnet prata med mig, då brukar jag lägga fram nallekort där barnet själv får plocka de kort 
som tillhör deras känsla...’’. (R2). Flera deltagare har även pratat om att de anser sig själv som 
en verktygslåda, till exempel:   

… i början kunde jag beskylla allt på mig och kalla det misstag, jag ser det ur ett annat 
perspektiv idag… jag är en verktygslåda som jag dyker in i… liksom… vad står på dagens 
agenda? hur ska jag förbereda mig inför dagens klientmöte? (R5)  

 
 
Teambaserade strategier  
 
I samtliga intervjuer var det möjligt att utläsa att deltagarna upplevde sig söka stöd hos sina 
medarbetare. Det påvisas genom att deltagarna bland annat berättar att de söker stöd hos 
kollegor, arbetsgivare och har teamträffar. En av deltagarna berättar: ”eftersom vi sitter två och 
två i ett kontor, brukar jag oftast bolla med kollegan i samma rum… hon blir som mitt 
bollplank’’. (R5).  

Flera deltagare berättar att de inte tycker det är jobbigt att tala med respektive arbetsgivare 
på arbetsplatsen kring känslor och hur de ska gå vidare med ärendet samt även hur teamträffar 
inom verksamheten stärker de som grupp, till exempel: ’’vi brukar ha teamträffar, där har vi en 
så kallad känslorunda, där alla får berätta om antingen deras ärende eller känslor och så brukar 
vi hjälpas åt, chefen är också närvarande vid dessa tillfällen...’’. (R7)  
  Deltagarna berättar att dessa tillfällen hjälper de gå vidare med sina ärenden och att de är 
väldigt viktiga: ’’att få känna ett stöd från någon annan är viktigt inom det sociala arbetet’’. 
(R9) Deltagarna fick frågan hur de arbetar tillsammans med sina kollegor och samtliga 
deltagare besvarade den här frågan genom att berätta att de bland annat är två socialsekreterare 
i varje klientmöte. En deltagare berättar: ’’att det gynnar såklart ärendet, vi är två i klientmöten 
och ser det med fyra ögon’’ (R1) medan en annan deltagare uppger att: ’’det blir ett bättre 
helhetsperspektiv’’. (R10). En deltagare berättar:  

... det kniper sig i magen på mig de gångerna man måste vara ensam i klientmöte och man 
vet att det är ett jobbigt möte man har framför sig… därför är det bäst att vara två 
socialsekreterare i möte… och vi försöker vara det men att, men att det inte alltid går… 
men jag föredrar självklart de gångerna vi är två socialsekreterare i klientmöte, även ur 
ett säkerhetsperspektiv. (R6) 

 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares känslor och känslohantering i 
klientmöte med barn som utsatts för våld. Studiens databearbetning frambringade två 
övergripande teman. Frågeställning 1) Vad upplever en socialsekreterare i klientmöte med barn 
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som varit utsatts för våld, som resulterade i att socialsekreterare känner (1) genuina känslor, (2) 
glädje, (3) olust och (4) empati. För att hantera sina känslor använder de (1) klientbaserade, (2) 
uppgiftsbaserade och (3) teambaserade strategier, vilket tillhör frågeställning 2) Vilka strategier 
använder sig socialsekreterare utav för att kunna hantera de negativa känslorna som uppstår? 
 
 
Resultatdiskussion  
 
Det framkom att socialsekreterare känner olika sorters känslor i klientmöte. Detta innefattar 
både positiva och negativa känslor. De positiva upplevelserna/känslorna kunde man inte koppla 
samman med strategier för att hantera känslan, utan denna känsla skulle man i sådana fall sprida 
vidare till hela arbetsgruppen. En av de känslorna är glädje. Känslan bör enligt respondenterna 
vädjas om. Detta resultat kan kopplas till att tidigare forskning ofta uppmärksammar det 
negativa inom socialtjänsten och att man bör uppmärksamma det positiva likaså (Collins, 
2007). Socialsekreterare känner glädje både på sin arbetsplats och gentemot sina klienter (Hsieh 
et al., 2012). Resultatet visade även att socialsekreterare tenderar att visa genuina känslor i 
klientmöte vilket är återkommande i den tidigare forskningen som visar att erfarenhet har en 
stor betydelse till att socialsekreterare är medvetna om de känslor som uppvisas (Astvik & 
Melin, 2013).  
 Att både känna olust i arbetet och empati för barnet var två återkommande teman i 
intervjuerna. Socialsekreterarnas arbete innehåller svåra arbetsuppgifter som kan leda till olust, 
maktlöshet och hopplöshet. Resultatet visade att socialsekreterare tenderar att känna olust på 
grund av otillräckliga resurser och att de känner sig otillräckliga. Resultatet visade även på att 
socialsekreterare uppleves känna missnöje och utmattning. Vilket kan kopplas till begreppet 
utbrändhet som är ett fenomen som speglar de ovan nämnda komponenterna (Bennet et al., 
1993; Ben-Porat & Itzhaky, 2014). Resultatet visar att socialsekreterare nämner empati som ett 
återkommande tema. Detta kan styrkas av tidigare forskning som visar att socialsekreterare 
tenderar att visa ett stort engagemang och känna empati för sina klienter och även fast studiens 
deltagare inte uppger empati som en negativ aspekt påvisar tidigare forskning att man bör 
undvika att känna för mycket empati för klienten då det kan leda till att socialsekreteraren 
känner samma trauma som klienten (Bennet et al., 1993; Conrad & Guenther, 2006).  
 Under intervjuernas utspelning kunde man se att strategier var något socialsekreterare 
använde sig utav. Att söka stöd hos någon annan är en strategi som socialsekreterarna i studien 
uppges göra, i form av reflektion med kollegor och arbetsgivare samt ha teamträffar. Det 
kollegiala handledningsstödet kunde utläsas i alla intervjuer som en strategi. Tidigare forskning 
gör bidrag i att bekräfta detta och uppge att handledning och kollegialt stöd är viktigt för en 
socialsekreterare och förebygger utbrändhet samt bidrar till en professionell utveckling 
(Beddoe et al., 2014). Att vara personlig men inte privat är en strategi som undersökningen 
påvisat vara viktigt. Att kunna vila i sin yrkesroll innefattar av socialsekreterarna i studien att 
det är viktigt att kunna vara neutral och bibehålla sin professionalitet. Tidigare forskning gör 
återigen bidrag i att bekräfta detta och uppger att en socialsekreterare bör vara professionell och 
vara socionomen i mötet (Conrad & Guenther, 2006; Tham & Lynch, 2014).  
 En strategi som var viktig för respondenterna i studien var att använda sin erfarenhet. 
Deltagarna uppger att erfarenhet är en viktig strategi som tillämpas i arbetet vilket leder till en 
personlig utveckling enligt respondenterna. Tidigare forskning bekräftar detta och uppger att 
erfarenhet bidrar till en professionell utveckling och gör arbetet mer hanterbart för en 
socialsekreterare. Detta i form av att socialsekreterare som besitter en högre erfarenhet av det 
sociala arbetet tenderar att använda sig själv som en verktygslåda och är säker i sin roll (Astvik 
& Melin 2014). Viktigt att notera är även att socialsekreterare inte anser arbetet lika krävande 
eller utmanande vid hög erfarenhet av det sociala arbetet (Astvik & Melin, 2013). Forskningen 
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bekräftar detta och uppger att erfarenhet och disciplin är viktigt för att kunna skilja på arbete 
och fritid, både på och utanför arbetstid (Bennet et al., 1993).  

Samtliga deltagare i studien har uppgett att de arbetar tillsammans med sina kollegor genom 
att vara två i varje ärende. Det är tänkbart att den här strategin redan används av 
socialsekreterare men det verkar saknas empiriskt stöd i forskningen för att styrka 
användningen av strategin. Däremot kan respondenternas synpunkter kring denna strategi vara 
värt att nämna. Deltagarna i undersökningen uppger att de ser det som väldigt positivt att få 
arbeta tillsammans i klientmöten. Det hjälper deltagarna till ett bättre helhetsperspektiv, samt 
minimerar risken för osäkerhet. Däremot kan strategin att skilja på arbete och fritid diskuteras 
ur respondenterna och den tidigare forskningens åsikter. 

 
 

Metoddiskussion  
 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som uppmärksammats för att uppnå en god kvalité i 
studien. Reliabilitet handlar om allt från material till intervjuarens agerande och 
tolkningsprocess (Kvale & Brinkmann, 2014). För att kunna möjliggöra replikerbarhet är 
metodavsnittet noga förklarat och ger en inblick på hur studien utförts samt att författaren 
redovisar deltagarnas citat för att ge läsaren en större inblick på insamlad data (Kvale & 
Brinkman, 2014). Genom att tillämpa samma intervjuguide till alla intervjuer ökar möjligheten 
till ytterligare replikerbarhet i studien. Författaren hade ett krav på deltagarna som fick ingå i 
studien, kravet var att deltagarna tidigare hade varit i klientmöte med barn som utsatts för våld 
och att alla var socialsekreterare. Detta för att styrka reliabiliteten då ett dilemma med 
kvalitativa forskningsintervjuer är att deltagarnas subjektiva reflektion utgör kärnan i resultatet. 
Ett interbedömarreliabilitetstest utfördes och resultatet av testet indikerade att tolkningarna var 
stabila. De abstrakta upplevelserna och strategier som blev mest centrala för undersökningen 
fick fyra deltagare möjlighet att validera. Upplevelserna/känslorna och strategierna förklarades 
utförligt och deltagarvalideringen intygade en god överrensstämmelse mellan studiens resultat 
och deltagarnas upplevda känslor och strategier (Kvale & Brinkmann, 2014).  
  En svaghet i studien är att antal frågor i intervjuguiden var aningen för många samt ledande. 
I studien kan det ha framkommit socialt önskvärda svar från deltagarna i form av att vissa av 
författarens frågor var ledande, ett misstag som upptäcktes i efterhand. Deltagarnas chef på 
respektive arbetsplats hade även chans till att handplocka respondenter för att främja 
arbetsplatsen på ett positivt sätt, om så önskas. Genom att förhindra bias satte sig författaren i 
studien inte in i något material eller tidigare forskning som berörde ämnet innan 
datainsamlingen var genomförd. Detta gjordes för att författaren skulle vara så opartisk som 
möjligt under intervjuerna samt för att inte omedvetet styra in deltagarna på något spår. 
 Med validitet utgår det från att det som har tänkt undersökas faktiskt undersöks (Bryman, 
2011). Ett hot mot validiteten kan vara författarens förförståelse inom socialtjänsten. Däremot 
kunde komponenter som bidragit till undersökningen försummats av någon som inte är bekant 
med ämnet. Val av insamlingsmetod är en av styrkorna i studien då den kvalitativa metoden 
gav en hög kvalité på data när fokus låg på att framhäva socialsekreterarnas upplevelse av 
känslor och strategier i klientmöte med barn som utsatts för våld. Uppföljningsfrågor kunde ge 
socialsekreterarna reflektion ur flera synvinklar på ett djupare plan än vad en kvantitativ 
undersökning skulle ge. Att det var tio respondenter kan möjliggöra en viss generaliserbarhet 
jämfört med om antalet respondenten varit mindre. Man får förstås dock vara försiktig med 
generaliserbarhetsanspråken när materialet trots allt är relativt begränsat. 
 
 
Slutsatser   
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Studiens resultat har visat att det finns strategier att vidta för att hantera känslofyllda och 
jobbiga arbeten med barn som utsatts för våld. Utifrån tidigare forskning (Dagan et al., 2015; 
Wagaman et al., 2015) har det framkommit att de negativa aspekterna inom det sociala arbetet 
benämns oftare än det som är positivt inom verksamheten. Studien bidrar till att skapa en bild 
över den subjektiva upplevelsen av vad socialsekreterare anser sig själva behöva i arbetslivet 
för att kunna främja ett gott välmående såväl som arbete för klienterna. Strategierna som 
studiens resultat visade kan komma att hjälpa andra socialarbetare till ett bättre arbete. 
Resultatet kan öka kunskapen om socialsekreterares situation i nuläget och bidra till en större 
kunskap om dem delarna som brister i deras arbete. 

Studien kan vara svår att replikera då socialtjänsten ser annorlunda ur runt om i Sverige men 
framtida studier kan kräva mer detaljerad undersökning av specifika områden inom 
socialtjänsten för att avgöra vad som leder till vilka effekter. Det bör även vara av intresse att 
tillämpa en kvantitativ forskningsinsats som experimentellt undersöker effekterna av 
socialarbetares funktion i jämförelse med alternativa metoder såsom t.ex. handledning i olika 
former. Framtida studier bör även innefatta deltagare från andra enheter inom socialtjänsten för 
att på så vis kunna undersöka hur utövandet påverkar individer som inte arbetar inom denna 
verksamhet, och sprida vidare och öka generaliserbarheten till individer i allmänhet. En 
undersökning på både kvinnor och män bör replikeras för att kunna göra en jämförelse mellan 
de två könen. Mer utbildning och specialisering inom området skulle med stor sannolikhet 
kunna bidra till stor nytta, då både tidigare forskning och studiens resultat visat att ärenden 
kring barn som utsatts för våld är väldigt svåra att handlägga. Ytterligare en intressant aspekt 
att forska vidare kring skulle kunna vara socialsekreterarnas strategier för att kunna fastställa 
att våld har skett, genom att undersöka hur socialsekreterare samtalar med barn, hur de går 
vidare med ärenden där det finns misstankar om våld fast det inte går att fastställa samt vilka 
hjälpmedel de använder sig av. 
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