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Abstract: 
The purpose of this study was to investigate perceptions and experiences of 

compassion fatigue that exist among social workers who work with the 

investigative work of unaccompanied children and adolescents. The study 

further investigated their experiences of preventive and counteracting actions.  

In this qualitative study, interviews were conducted with six social 

workers who worked with unaccompanied children and adolescents.  

The results show that social workers have experiences of compassion 

fatigue. There are many descriptions of burnout syndrome, and a few 

descriptions of secondary traumatic stress. The results also show that social 

workers have many ideas about how to prevent or counteract compassion 

fatigue, both with ideas in the form of self-care or ideas about organizational 

changes.  
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Sammanfattning: 
 

Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter av 

compassion fatigue som finns bland socialsekreterare som arbetar med 

utredningsarbete av ensamkommande barn och ungdomar.  

I studien undersöktes också deras upplevelser av förebyggande eller 

motverkande åtgärder. Studien är kvalitativ och sex socialsekreterare som 

arbetar med ensamkommande barn och ungdomar intervjuades. 

 Resultatet visar att socialsekreterarna har upplevelser och erfarenheter 

av compassion fatigue. Det finns många beskrivningar av 

utmattningssyndrom, och ett fåtal beskrivningar av sekundär traumatisk stress. 

Resultatet visar också att socialsekreterarna har många tankar om hur man 

förebygger eller motverkar compassion fatigue, både i form av egenvård eller 

idéer om organisatoriska förändringar. 

 
Nyckelord: Compassion fatigue, sekundär traumatisk stress, 

utmattningssyndrom, compassion satisfaction, ensamkommande barn och 
ungdomar 
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1.Bakgrund 
  

Mellan 2004 och 2015, har antalet asylsökande ensamkommande barn och ungdomar ökat i 

Sverige. Ökningen har skett gradvis med en större ökning de senaste åren. Vid slutet av 2004 

var antalet asylsökande ensamkommande barn och ungdomar 388, vilket kan jämföras med 

2015 då det kom 35369 (Migrationsverket, 2016 A).  

I Sverige är det Migrationsverket som ansvarar för hela asylprocessen, och även för att 

anvisa till en kommun för boende (Socialstyrelsen, 2013). Den kommun som Migrationsverket 

väljer ut kallas för vistelsekommun. Kommunen ansvarar då för bland annat 

utredningsprocessen enligt socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2013). Det är med andra ord 

socialtjänsten i den aktuella kommunen som fortsätter arbetet. Socialtjänsten har en viktig och 

utmanande uppgift i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar och ansvarar för att de 

erbjuds ett tryggt boende med möjlighet till individuellt stöd och utveckling. Socialtjänsten 

ansvarar även för att barnen och ungdomarna får tillgång till skola samt hälso- och sjukvård 

(Socialstyrelsen, 2013). Socialtjänsten ska utreda deras behov ska på samma sätt som andra 

barnärenden i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). Barns behov i centrum används i de flesta 

kommunerna vid utredningar och uppföljningar av barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2013). 

I utredningen med ensamkommande barn och ungdomar är det svårt att hitta personer som 

känner barnen och ungdomarna bra. Detta leder till att deras egna berättelser blir en viktig källa 

i utredningen (Socialstyrelsen, 2015). 

De flesta inom kategorin ensamkommande som kommer till Sverige är pojkar mellan 

13-17 år (Brunnberg, 2015). När man tittat på orsakerna till flykten till Sverige fanns det fler 

orsaker. Barnen själva kan ha varit utsatta för våld, sett hur sina föräldrar blivit dödade eller 

kidnappade, och en del beskrev också hur de levt under hot och på flykt under längre perioder 

(Brunnberg, 2015). 

Derluyn & Broekaerts (2007) visar även att ensamkommande barn och ungdomar delar 

en förlust av hem, familj, vänner, skola och kulturell identitet. Traumatiska upplevelser utgör 

oftast en stor del av deras livshistoria där många upplever krig, psykisk eller sexuell misshandel 

och förlusten av någon nära. Flykten kan i de flesta fall vara väldigt traumatiserande på grund 

av att den oftast är farlig och påfrestande. Även i mottagarlandet kan de uppleva trauma, 

exempelvis på grund av asylprocessen. 
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  Arbetet som socialsekreterare innebär bland annat att vara den som fattar besluten åt 

kommunen. Ett begrepp som beskriver den roll som många socialsekreterare har är 

gräsrotsbyråkrater. Det innebär en arbetsposition där man ska fördela de resurser som 

organisationen har efter de lagar och riktlinjer som finns (Blomberg & Dunér, 2015). Lagar 

och riktlinjer behöver ibland tolkas för att kunna tillämpas på specifika fall, och därför krävs 

det handlingsutrymme. När en socialsekreterare behöver utföra sådana avvägningar kan det 

uppstå etiska dilemman, till exempel att ett beslut måste fattas som kan vara mycket negativt 

för en enskild hjälpsökande (Blomberg & Dunér, 2015). SKL (2015)  skriver dessutom att 

arbetsbelastningen inom arbetet med barn och unga generellt ökar i Sverige, även om statistiken 

varierar något mellan kommunerna. Personalomsättningen är hög och det är en hög andel 

sjukskrivningar som är stressrelaterade. Det är en majoritet av socialsekreterarna som är 

oerfarna inom arbetet. Ungefär en tredjedel uppskattas ha varit anställda i mindre än 3 år. 

Yrket socialsekreterare beskrivs som att det kännetecknas av en psykiskt påfrestande 

arbetsmiljö (SKL, 2015). 

  Compassion fatigue är ett övergripande begrepp som handlar om vilka negativa effekter 

man kan drabbas utav genom att arbeta med människor som har upplevt svåra trauman. 

Compassion fatigue delas ofta in i två olika kategorier som beskriver olika sorters negativa 

effekter. Det är utbrändhet och sekundär traumatisk stress (Stamm, 2010).  

Socialarbetares arbetssituation har förändrats de senaste åren på grund av det ökande 

antalet ensamkommande barn och ungdomar. De befinner sig i en svår arbetssituation med hög 

arbetsbelastning och stress (SKL, 2015). I utredningsarbetet kan socialarbetare behöva ta del 

av deras upplevelser av krig, trauma och förluster. Med utgångspunkt i detta vill vi undersöka 

hur socialarbetare påverkas av arbetet med ensamkommande barn och ungdomar och vilka 

upplevelser och erfarenheter som finns av compassion fatigue. 
  

1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter av compassion fatigue som finns 

bland socialsekreterare som arbetar med utredningsarbete av ensamkommande barn och 

ungdomar. Vi vill också undersöka vad socialsekreterarna har för tankar om hur man 

förebygger och motverkar compassion fatigue. 
 

● Vilka erfarenheter av compassion fatigue finns det bland socialsekreterare som arbetar 

med ensamkommande barn och ungdomar? 
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●    Hur ser socialsekreterarna på risken att drabbas av compassion fatigue på sin 

arbetsplats? 

●    Hur ser socialsekreterarna på möjligheten att förebygga och motverka compassion 

fatigue på sin arbetsplats? 

  

1.2 Studiens centrala begrepp 
Nedan presenteras begrepp som är viktiga för vår studie. Det viktigaste begreppet och det vi 

främst utgår från är compassion fatigue. Vi har medvetet valt att inte översätta begreppen 

compassion fatigue och compassion satisfaction. Det finns flera översättningar till svenska, 

och flertalet forskare verkar definiera begreppen olika. För att undvika eventuella förvirringar 

som skulle kunna uppstå valde vi därför att utgå från Stamms (2010) definition, utan att 

översätta det till svenska.  
  

1.2.1 Compassion fatigue 
Compassion Fatigue beskrivs av Figley (1995) som när vårdgivare tar del av någons 

traumatiska upplevelser och berättelser, och själva utvecklar stressymptom.  

Med begreppet beskrivs av Stamm (2012) som den negativa delen av det större begreppet "den 

professionella livskvalitén". Det är också den definitionen vi använder oss av i studien. 

Compassion fatigue innehåller både utmattningssyndrom och sekundär traumatisk stress. På 

kort sikt är risken för sekundära stressymptom störst, medan utmattningssyndrom kan uppstå 

efter en längre tid (Stamm, 2012).   
  

1.2.2 Sekundär traumatisk stress 
Sekundär traumatisk stress är en del av compassion fatigue. Vi använder oss av Stamms (2010) 

definition där begreppet beskrivs som konsekvensen av att uppleva och ta del av andras svåra 

erfarenheter eller trauman. De negativa effekterna kan vara rädslor, sömnsvårigheter, störande 

minnesbilder eller att försöka undvika att tänka på vad en individ varit med om. Detta är vanligt 

bland hjälparbetare där man många gånger kommer i kontakt med människor som varit utsatta 

för svåra händelser. 
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1.2.3 Utmattningssyndrom 
När det gäller utmattningssyndrom finns det ett flertal olika definitioner och teorier av 

begreppet. Stamm (2010) beskriver utmattningssyndrom som upplevda känslor av 

meningslöshet och svårigheter med att utföra sitt arbete. Orsaken till utmattningssyndrom kan 

enligt Stamm (2010) vara en för hög arbetsbelastning, eller en arbetsmiljö utan stöd från 

kollegor eller chefer. Känslorna kommer oftast smygande, och förvärras efter tid. 

Utmattningssyndrom är en del av compassion fatigue, där det kan vara en konsekvens på längre 

sikt (Stamm, 2010). 
  

1.2.4 Compassion satisfaction 
Compassion satisfaction beskriver den positiva delen av arbetet med människor (Stamm, 

2010). Compassion satisfaction är ett begrepp som används för att beskriva de positiva känslor 

som socialarbetare kan få av arbetet med sina klienter och arbetskollegorna. Det kan handla 

om känslan att vara nöjd över sin arbetsplats och sina kollegor, och att det man gör på arbetet 

bidrar till något bra för samhället. Det kan även innebära en mer personlig tillfredsställelse av 

att kunna hjälpa andra människor (Stamm, 2010). 
  

1.2.5 Ensamkommande barn och ungdomar 
Ensamkommande barn och ungdomar definieras som en person som inte har fyllt 18 och som 

vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar, eller från någon annan person som 

räknas som vårdnadshavare (Brunnberg, 2015). 
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2. Tidigare forskning 
  

2.1 Introduktion 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om uppsatsämnet. Studiens syfte är att undersöka 

upplevelser och erfarenheter av compassion fatigue samt erfarenheter om hur man förebygger 

och motverkar det. Det är inom dessa områden som vi presenterar andra studiers resultat. Vi 

kommer också presentera forskning som visar vilka erfarenheter och trauman som 

ensamkommande barn och ungdomar kan bära på.  

 Ett ökande antal av forskningsstudier utförs inom området som handlar om compassion 

fatigue och liknande begrepp. Ursprungligen studerades fenomenet inte på socialarbetare, utan 

inom industrin och andra organisationer och hade en större tonvikt på utmattningssyndrom. 

Forskare sökte främst förklaringar på utmattningssyndrom genom att studera arbetsuppgifter 

och mängden arbete. Det var först när begreppet vicarious trauma myntades som det började 

föras diskussioner av effekten av att arbeta med traumatiserade klienter (Sprang & Clark, 

2007).  

Compassion fatigue är för närvarande den modell som dominerar inom studier som 

handlar om arbetsrelaterad stress i samband med att ta hand om andra när det gäller 

professioner som arbetar med barn (Geoffrion, Moselli & Guay, 2016). 
   

2.2 Socialarbetarens utsatthet 
Lusk & Terazzas (2015) studie handlar om socialarbetare som arbetar intensivt med 

traumatiserade flyktingar vid gränsen mellan USA och Mexiko. Författarna genomförde 31 

individuella intervjuer med dessa socialarbetare. I studien berättade samtliga respondenter att 

de kände en oro och att de hade sympati för de klienter de träffat genom möten. Det framgick 

att de uppskattade sitt arbete och de utmaningar som detta innebar (Lusk & Terazzas, 2015).  

Studien av Lusk & Terazzas (2015) visade även att mer än 50 % av respondenterna 

hade upplevt sömnsvårigheter, emotionella domningar och lätt irritation. Samtliga 

respondenter berättade att de tänkte på klienterna, vilket författarna menade var påträngande 

tankar.  

Socialarbetare som arbetar med människor som genomlevt trauma kan själva bli 

påverkade av liknande symtom som sina klienter. Detta visar bland annat Bride (2007) i sin 
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undersökning om sekundär traumatisk stress bland socialsekreterare. Respondenterna fick 

besvara förekomsten av olika symtom för sekundär traumatisk stress enligt STSS (secondary 

traumatic stress scale), och i vilken utsträckning de arbetade nära personer med trauman. 

Genom att analysera svaren kunde forskarna se hur många av och vilka symtom som 

socialarbetare har upplevt (Bride, 2007). Forskarna kunde se att nästan alla socialarbetare i 

studien arbetade med människor som hade traumatiska erfarenheter (97.8%). Forskarna 

upptäckte att 70.2% hade upplevt åtminstone ett individuellt symtom för sekundär traumatisk 

stress (Bride, 2007).  

  En studie har gjorts av Killian (2008) som undersökte compassion fatigue och 

utmattningssyndrom inom egenvård i kliniskt arbete med personer som har överlevt trauma. 

Studien är utförd i USA och utgår ifrån 20 semistrukturerade intervjuer samt frågeformulär 

som besvarades av 104 personer i kliniskt arbete, där 14 av dem var socialarbetare (Killian, 

2008). Resultatet visade bland annat att det inte bara fanns en risk för utmattningssyndrom och 

sekundär traumatisk stress när man arbetar med människor som befinner sig i akut kris. Studien 

visade även på en hög grad av utmattningssyndrom hos terapeuter som arbetar under mer 

vanliga scenarion (Killian, 2008).  

I en studie av Conrad & Kellar-Guenter (2006) undersökte de risken att drabbas av 

compassion fatigue inom socialtjänstens arbete med barn. De undersökte också om compassion 

satisfaction kan minska eller förhindra riskerna. Studien är kvantitativ och är gjord i Colorado. 

Enkäter delades ut till 363 deltagare, där man bad dem fylla i Stamm & Figleys Compassion 

Satisfaction and Fatigue Test. Deras studie visar att nästan 50 % hade ”hög” eller ”extremt 

hög” risk att drabbas av compassion fatigue enligt testet. Bara 7.7% hade ”hög” eller ”extremt 

hög” risk när det gällde att drabbas av utmattningssyndrom. Conrad & Kellar-Guenter (2006) 

såg ett samband mellan de som hade en högre grad av compassion satisfaction och de som hade 

en lägre grad av compassion fatigue eller utmattningssyndrom.  

I en studie av Geoffrion, Morselli & Guay (2016) nämns flera riskfaktorer till 

compassion fatigue. Bland annat att tänka på arbetet på sin lediga tid, att ha svårigheter med 

att ge eller få emotionellt stöd och att man låter arbetet påverka privatlivet. En annan riskfaktor 

är uteblivet stöd från kollegor och ledning. Författarna fokuserar på socialarbetare som arbetar 

inom barnavården eftersom flera studier visar att compassion fatigue är ett problem som ofta 

förekommer i socialarbetares yrken.   
 



 
 

7 
 

2.3 Ensamkommandes utsatthet 
Hopkins & Hill (2010) menar att ensamkommande barn och ungdomar är i stort behov av olika 

hjälpinsatser. Studien visade att de viktigaste hjälpinsatserna var mer praktiska delar som 

boende, information och juridiskt stöd. Ensamkommande barn och ungdomar hade universella 

behov som vilket annat barn som helst, och deras behov har inte blivit uppfyllda på grund av 

flytten från hemlandet och familjen. 

  Derluyn & Broekaerts (2007) studie handlar om emotionella och beteendeproblem hos 

ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Syftet med studien var att undersöka 

förekomsten av känslomässiga och beteendeproblem hos ensamkommande barn och ungdomar 

i Belgien. De undersökte även hur olika faktorer som ålder, kön och antalet traumatiska 

upplevelser påverkar deras situation (Derluyn & Broekaert, 2007). Studien visade att 

ensamkommande barn och ungdomar delar förlusten av familj, vänner och skola. Många av de 

ensamkommande har även upplevt krig, psykisk eller sexuell övergrepp och förlust av någon 

nära. Flykten till det nya landet kan vara traumatiserande eftersom det oftast är livsfarliga vägar 

som de är tvungna att välja (Derluyn & Broekaert, 2007). Resultatet i studien visade att mellan 

37-47 % av de ensamkommande ungdomarna hade kännbara eller väldigt kännbara symptom 

av bekymmer, depression och posttraumatisk stress (Derluyn & Broekaert, 2007). 
  

2.4 Socialsekreterarens arbetsplats 
Socialsekreterare arbetar oftast i en organisation som kan ha flertalet organisatoriska 

bestämmelser och riktlinjer som man förväntar sig att socialsekreteraren ska följa. Detta skapar 

en svår position där socialsekreteraren förväntas att följa organisationens riktlinjer, men 

samtidigt använda sin expertis och sitt handlingsutrymme till att bedöma när och hur 

riktlinjerna ska gälla (Evans, 2012). Organisationers tilltro till regler och riktlinjer har ökat, och 

samtidigt har förtroendet för socialsekreterarens frihet och handlingsutrymme minskat (Evans, 

2012). Organisationerna förväntar sig ofta mer än vad som är möjligt av socialarbetare då det 

finns för få resurser att tillgå. Det bidrar till en osäkerhet hos socialarbetare gällande hur de ska 

lyckas klara av sina arbetsuppgifter. Många hade endast lite kontakt med sina klienter, och 

upplevde sig tvungna att göra snabba beslut baserat på kort tid och med begränsad information 

(Evans & Harris 2004). 

  Socialstyrelsen (2016) rapporterar att det i arbetet med ensamkommande barn och 

ungdomar inom socialtjänsten framkom i telefonintervjuer att 78 % av de tillfrågade 
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socialsekreterarna inte tyckte att deras utredningsarbete utfördes på ett tillfredsställande sätt. 

Över 50 % uppgav också att dokumentationen inte upplevs som tillfredsställande, att det var 

svårt att rekrytera nya anställda, och att utredningarna inte gjordes i tid. Det finns även statistik 

som visar att arbetsbelastningen för socialsekreterare har ökat, med en hög personalomsättning 

och höga sjukskrivningstal som ofta handlar om stress (SKL, 2015). 
  

2.5 Att förebygga och motverka compassion fatigue 
Collins (2007) visar att socialarbetare är väldigt engagerade och motiverade i sitt arbete. De 

känner sig motiverade av kontakten med klienterna och känner att de verkligen kan göra 

skillnad i människors liv. Samma studie visar att socialarbetare i England är en av de grupper 

som känner mest tillfredsställelse med sitt jobb. Detta trots att socialt arbete anses vara väldigt 

krävande och styrt av organisationen. Stödet från kollegor anses vara en förebyggande faktor 

till utmattningssyndrom (Collins, 2007). 

Sprang & Clark (2007) visar på olika faktorer som spelar en roll för att minska och 

skydda sig mot compassion fatigue. Risken att drabbas minskade desto äldre man blev, medan 

andra skyddande faktorer var utbildning och yrkeserfarenhet. Detta påverkas också på 

organisationsnivå, där bland annat antalet ärenden, eller hur långa arbetsdagar det är ökar risken 

att drabbas. Socialarbetare som däremot har en bra arbetsmiljö och känner stöd från kollegor 

och ledning minskar risken att drabbas. Studien visar även att kvinnor löper en signifikant 

större risk att drabbas av sekundär traumatisk stress. 
 

2.6 Sammanfattning 
När det gäller tidigare forskning om ensamkommande barn och ungdomar visar forskningen 

att det är en utsatt grupp. Många bär på traumatiska erfarenheter, som kan handla om 

förluster av familjemedlemmar, erfarenheter av krig eller övergrepp.  

Det framkommer vidare att även socialarbetare är en utsatt grupp, och har en generellt 

sett hög arbetsbelastning. Många socialarbetare har även erfarenheter av compassion fatigue i 

sitt arbete. Det kan handla om sömnsvårigheter, att ofrivilligt tänka på sina klienter eller att 

känna oro. Forskning visar att detta kan drabba alla socialarbetare oavsett om man arbetar på 

fältet eller på ett kontor. Den tidigare forskningen belyser även förebyggande faktorer till 

compassion fatigue. Dessa faktorer är bland annat antalet ärenden, eller hur långa 

arbetsdagarna är och om man känner stöd från kollegor och ledning. 
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3. Teorier 
  

I det här kapitlet presenteras de två teoretiska utgångspunkterna, vilka är gräsrotsbyråkrati och 

compassion fatigue. Båda begreppen fungerar som analysverktyg för våra frågeställningar och 

vårt syfte. Vi har valt de begreppen för att de båda är intressanta teorier som det finns mycket 

forskning om, och som använts av flera olika forskare. Gräsrotsbyråkrati passar bra till att 

analysera vårt resultat med, då det kan förklara den jobbiga situation socialsekreterare kan 

hamna i när de förväntas att följa myndighetens riktlinjer, men också kunna fatta egna beslut. 

Compassion fatigue är som vi tidigare nämnt den dominerande modellen i studier som rör 

arbetsrelaterad stress inom professioner som arbetar med barn. Det är också en passande modell 

för att studera hur socialsekreterare blir påverkade i samtal med sina klienter, vilket också är 

något vi undersöker. Av dessa två är compassion fatigue den teoretiska utgångspunkt vi främst 

använder oss av. Eftersom compassion fatigue är kopplad till frågeställningen ser vi den som 

vår främsta teoretiska utgångspunkt.  
 

3.1 Compassion fatigue 
Compassion fatigue är ett begrepp som skapades av Figley (1995) och beskriver hur en 

vårdarens förmåga eller vilja till att känna empati för sina klienter minskar. Figley förklarar 

detta som ett naturligt fenomen som sker när man som vårdare får ta del av klientens 

traumatiska upplevelser och berättelser. På längre sikt kan compassion fatigue leda till 

emotionell trötthet, depersonalisation och en minskad prestationsförmåga, vilket också kallas 

för utmattningssyndrom (Adams, Boscarino & Figley, 2006). Stamm (2010) menar att 

compassion fatigue delas in i två delar, vilka är utmattningssyndrom och sekundär traumatisk 

stress.  

När man som vårdare tar del av andras traumatiska erfarenheter kan man själv utveckla 

negativa symtom som liknar symtomen för att själv ha utsatts för trauman.  Detta kallas för 

sekundär traumatisk stress. Den stress man själv utvecklar är ett resultat av viljan att hjälpa 

andra som upplevt trauman (Bride, 2004 ). Enligt Stamm (2010) sker detta då en individ 

upprepande gånger hör berättelser om traumatiserande händelser av andra människor. Tecken 

på sekundär traumatisk stress kan vara sömnsvårigheter, störande minnesbilder eller 

hopplöshet på arbetet (Stamm, 2010).  
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Utmattningssyndrom definieras av Stamm (2010) som en del av compassion fatigue. 

Det innebär känslor av nedstämdhet, att känna sig avstängd eller på andra sätt okänslig och 

likgiltig inför sitt arbete. En del upplever att jobbet är överväldigande och att man känner sig 

utmattad eller att man inte kommer någonvart. Utmattningssyndrom kan även förknippas med 

en hög arbetsbelastning och en arbetsplats utan stöd från kollegor och ledning (Stamm, 2010). 

Ett annat begrepp som ofta nämns i anslutning till compassion fatigue är compassion 

satisfaction. Det handlar om det positiva man upplever i sitt arbete, till exempel känslan av att 

hjälpa andra människor, att man trivs med sina kollegor, eller känslan av att man bidrar till att 

skapa ett bättre samhälle (Stamm, 2010). Compassion satisfaction kan ses som en motvikt till 

sekundär traumatisk stress och utmattningssyndrom. Det hänger främst ihop med det 

sistnämnda, genom att de hjälpare som upplever ökade symtom för utmattningssyndrom 

samtidigt känner mindre compassion satisfaction (Simon, Pryce, Roff & Klemmack, 2008). 

Stamm (2010) menar att compassion satisfaction även kan vara en motvikt till sekundär 

traumatisk stress. På arbetsplatser där individer känner en högre compassion satisfaction har 

man sett att de kan fortsätta vara effektiva i sitt arbete trots en hög grad av sekundär traumatisk 

stress. Kortare avlastande samtal blev också effektivare vid hög compassion satisfaction 

(Stamm, 2010).  Genom olika organisatoriska åtgärder för att öka tillfredställelsen med arbetet 

ökar man individernas compassion satisfaction, vilket samtidigt innebär att man minskar risken 

för compassion fatigue (Stamm, 2010). 

 Stamm (2010) har skapat ett test som mäter förekomsten av compassion fatigue, 

sekundär traumatisk stress, utmattningssyndrom och compassion satisfaction. Det kallas 

ProQOL - professional quality of life. ProQOL är ett paraplybegrepp som innehåller negativa 

aspekter av att arbeta som hjälpare - compassion fatigue, och positiva - compassion satisfaction 

(Stamm, 2010). 

Figuren nedan visar på förhållandet mellan compassion fatigue och compassion 

satisfaction enligt Stamm (2010). 
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3.2 Gräsrotsbyråkrati 
 
Begreppet är en översättning av amerikanskans ”street-level bureaucracy”, och introducerades 

av statsvetaren Michael Lipsky. Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkrater exempelvis är 

lärare, poliser, socialarbetare eller andra yrkeskategorier som arbetar med någon form av 

samhällsservice. De har gemensamt en arbetsposition som generellt inte anses som särskilt hög, 

de arbetar ansikte mot ansikte med de människor som de fattar beslut om, samtidigt som deras 

beslut kan innebära stora förändringar. De karakteriseras även av att de har ett stort 

handlingsutrymme i sin yrkesroll. Blomberg & Dunér (2015) beskriver gräsrotsbyråkratens 

arbetsuppgifter som att tolka och bedöma vilket stöd eller vilka insatser som ska ges i varje 

individuellt fall, utifrån de bestämmelser som finns. Arbetet sker i direktkontakt med 

människor som är i stort behov av hjälp. Kraven på gräsrotsbyråkrater är höga och resurserna 

är begränsade. Arbetet försvåras ofta av hur verksamheten är uppbyggd och de mål som sätts 

upp (Blomberg & Dunér, 2015). 

 Det finns flera anledningar till att gräsrotsbyråkrater ofta har ett betydande 

handlingsutrymme. Enligt Lipsky (1980) behövs handlingsutrymme bland annat för att kunna 

hantera etiska eller moraliska svårigheter som kan uppstå i individuella fall, eller där 

regelverket inte är tillräckligt tydligt. En annan anledning är att alla ärenden som innefattar 

människor kommer vara unika och behöva tolkas för att bedömas korrekt. Gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme kommer alltid att vara nödvändigt enligt Lipsky (1980) för att garantera att 

klienten får den service som personen vill ha. Utan handlingsutrymme är det svårare för en 

klient att påverka ett beslut som är taget. Gräsrotsbyråkrater förväntas med andra ord att både 



 
 

12 
 

följa organisationens riktlinjer samtidigt som man ska kunna göra korrekta individuella 

bedömningar i specifika fall. 

 En av svårigheterna i den svenska kontexten är att gräsrotsbyråkrater i till exempel 

socialtjänsten ofta har något mindre handlingsutrymme. Anledningen till det är att en betydande 

del av besluten på individnivå tas av förtroendevalda politiker (Swärd, 2006). 

 Människor som söker hjälp hos gräsrotsbyråkrater är alla unika individer med olika 

erfarenheter, bakgrunder och personligheter. I mötet med gräsrotsbyråkrater omvandlas dessa 

individer till klienter. I denna process delas klienterna in i olika kategorier som många till slut 

accepterar och identifierar sig med (Lipsky, 1980). 

Relationen mellan gräsrotsbyråkrater och klienter bestäms till stor del av den 

organisation som gräsrotsbyråkrater arbetar inom. Detta medför att gräsrotsbyråkraterna 

riskerar att befinna sig i en dubbelroll och hamna i korseld mellan klienten och organisationens 

krav. Klienten vill att dennes behov är i fokus och organisationen däremot kräver att klienterna 

inte ska bedömas som individer (Johansson, 2007). 
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4. Metod 
  

I detta kapitel presenteras de olika delarna i metoden. Kapitlet består av metodval, 

intervjuguide, urval och population, datainsamling, databearbetning, metodologiska 

överväganden, metoddiskussion och etiska överväganden.   

4.1 Metodval 
Då vårt syfte är att “undersöka vilka upplevelser och erfarenheter av compassion fatigue som 

finns bland socialsekreterare som arbetar med utredningsarbete av ensamkommande barn och 

ungdomar”, har vi valt en kvalitativ ansats. Enligt Bryman (2011) är en kvalitativ studie att 

föredra då man vill undersöka perspektivet hos de som deltar i studien. Studien har gjorts med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman(2011) innebär det att man ställer frågor 

utifrån specifika teman som ska beröras. Frågorna i intervjuguiden behöver inte komma i 

ordningsföljd och respondenten ska ha möjlighet att utforma svaret på sitt eget sätt. 
  

4.2 Intervjuguide 
Vi har valt att använda oss av en intervjuguide (se bilaga 2). Bryman (2011) säger att en 

intervjuguide kan passa bra till en semistrukturerad intervju. Guiden kan då innehålla de 

frågeställningar som ska tas upp. Vi anser att den bidrar med en bra struktur, men ger även 

möjlighet till att ställa följdfrågor. Intervjufrågorna är utformade för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Inspirationen är hämtad från Stamm (2010) som har skapat ett 

skattningsformulär som mäter förekomsten av compassion fatigue, sekundär traumatisk stress, 

utmattningssyndrom och compassion satisfaction. Detta test kallas för professional quality of 

life (ProQOL) (Stamm, 2010). Skattningsformuläret består av olika teman som är relevanta för 

att mäta compassion fatigue. Vi valde att använda oss utav några dessa teman i vår 

intervjuguide eftersom dessa teman berör alla delar i vår studies syfte och frågeställningar. De 

teman vi använt oss av är arbetsplatsen, compassion fatigue – utmattningssyndrom, 

compassion fatigue – sekundär traumatisk stress och compassion satisfaction (se bilaga 2). 
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 4.3 Urval och population 
Vi har intervjuat sex socialsekreterare som har arbetat med ensamkommande barn och 

ungdomar. Vi har använt oss av ett målinriktat urval. Det innebär att man strategiskt väljer ut 

de deltagare som kan ge de mest intressanta svaren för undersökningen (Bryman, 2011). Våra 

kriterier för respondenter var att de skulle vara anställda som socialsekreterare och enbart 

arbeta med ärenden som rör ensamkommande barn och ungdomar. Vi har medvetet valt ut 

några med lite längre erfarenhet, och några som har under ett års erfarenhet för att få variation 

på våra intervjupersoners erfarenheter. Vi kontaktade medarbetare på tre olika socialkontor 

som vi hade valt ut för att de alla hade en enskild enhet som arbetar med ensamkommande barn 

och ungdomar. Vi bad sedan medarbetaren om hjälp med att hitta fler lämpliga intervjupersoner 

utifrån våra kriterier. Detta kallas för ett snöbollsurval. Det innebär att man som forskare letar 

upp några personer som är av intresse för undersökningen, och använder sedan dessa för att få 

kontakt med flera respondenter (Bryman, 2011). Vi delade ut ett informationsbrev som beskrev 

studiens syfte och betonade att deras deltagande var frivilligt och anonymt. 
  

4.4 Datainsamling 
Alla intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats. Efter att respondenterna tagit del 

av informationsbrevet (se bilaga 1) och samtyckt till studien, började intervjun. Bryman (2011) 

säger att intervjuprocessen ska vara flexibel. Intervjuguiden följdes i den ordning som den var 

skriven när det var möjligt. Ibland svarade respondenterna mer utförligt och svarade även på 

andra frågor i vår intervjuguide, och då valde vi att hoppa över dessa. En del respondenter 

svarade mer kortfattat på en del frågor, och då försökte vi ställa följdfrågor. Våra intervjuer tog 

mellan 35 minuter och en timme att genomföra. 

Vi valde att genomföra de tre första intervjuerna tillsammans, vilket var en klar fördel, 

där en intervjuade och den andre aktivt lyssnade och hjälpte till med följdfrågor om det krävdes. 

De tre sista intervjuerna som vi gjorde ensamma blev därför väldigt lika de första tre, eftersom 

vi var vana och redan visste hur vi brukade ställa frågorna. 
 

4.5 Databearbetning 
När intervjuerna var klara började vi med transkriberingen.  Intervjuerna transkriberades 

ordagrant eftersom vi inte ville missa några viktiga detaljer till arbetet. Vi valde att analysera 
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vårt material med hjälp av tematisk analys. Det är ett av de vanligaste sätten att analysera 

kvalitativ data, vilket innebär att man fördelar den insamlade datan i olika teman (Bryman, 

211). Vi valde att göra detta med hjälp av en strategi som kallas för framework. Bryman (2011) 

menar att framework är ett tankesätt för att strukturera och kategorisera data. När man använder 

sig av framework letar man först efter information som delas upp i olika centrala teman och 

subteman. Detta skrivs sedan in i en matris, vilken hjälper till med att organisera den insamlade 

datan och att skapa en förteckning av de teman och subteman man funnit (Bryman, 2011). 

Syftet med matrisen var att använda den som ett hjälpmedel till resultatet och analysen (se 

bilaga 5) 
  

4.6 Metodologiska överväganden 
Validitet handlar om huruvida en studie har mätt eller undersökt det som den avsåg att mäta 

eller undersöka (Bryman, 2011).  I kvalitativ forskning är mätningar inte det främsta intresset 

och därför blir validitetsbegreppet inte lika intressant i kvalitativa studier (Bryman, 2011).  

Enligt Bryman (2011) handlar reliabilitet om att resultatet i en studie ska bli detsamma 

om studien genomförs på nytt. Begreppet används oftast i kvantitativ forskning eftersom man 

är intresserad av att göra olika mätningar på olika fenomen (Bryman, 2011) 

Vi har valt att använda oss av alternativ till ovanstående kriterier, vilket är tillförlitlighet och 

äkthet. Dessa kriterier är skapade för att bedöma kvalitativa studier (Bryman, 2011).   

4.6.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet rymmer fyra delkriterier av hur man bedömer kvalitativ forskning, dessa är: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 

2011). Dessa alternativa kriterier bygger på uppfattningen att det inte finns en sann och absolut 

beskrivning av den sociala verkligheten (Bryman, 2011). Trovärdighet bedöms bland annat 

genom att man säkerställer att de regler som finns som rör forskningen efterföljs. Forskaren 

bör även se till att de människor som är berörda av studien får ta del av resultaten. Det 

sistnämnda kallas för respondentvalidering och kan bli en bekräftelse på om forskaren har 

förstått deras verklighet eller inte (Bryman, 2011). Vi har försökt att tillgodose kravet på 

trovärdighet genom att be respondenterna ta del av de delar av transkriberingen som vi kommer 

använda i studiens resultat och analys samt eventuellt föreslå förändringar. Vi fick inga förslag 

till förändringar av våra respondenter.  
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I kvalitativ forskning vill man få en större förståelse för det man vill undersöka och 

därför går man in djupare på ämnet. Överförbarhet kan förenklat sägas vara en kvalitativ variant 

av begreppet generaliserbarhet (Bryman, 2011). Istället för att undersöka om resultaten går att 

generalisera, syftar överförbarhet snarare till något som kallas för fylliga beskrivningar. Desto 

mer utförlig och detaljerad beskrivning av en miljö (som till exempel socialtjänsten), desto 

lättare är det att bedöma om resultaten forskningen kommit fram till går att överföra till en 

annan miljö (Bryman, 2011). Syftet med vår studie var inte att resultatet skulle kunna 

generaliseras, utan att undersöka om och hur socialsekreterare upplever compassion fatigue. 

Vi har försökt öka studiens överförbarhet genom att ge en fyllig beskrivning av socialtjänsten 

som arbetsplats samt deras arbete med ensamkommande barn. 

Pålitlighet är tänkt att motsvara begreppet reliabilitet som används i kvantitativ 

forskning. Detta uppnås genom en detaljerad och noggrann redogörelse för hur forskaren har 

gått tillväga med forskningsprocessen. Tanken är sedan att kollegor till forskaren ska ha 

möjlighet att med hjälp av den detaljerade redogörelsen granska forskningen (Bryman, 2011). 

Genom att vi redogör för alla steg i vår forskningsprocess och diskuterar våra metodval och 

tolkningar strävar vi efter att uppnå kravet för pålitlighet. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren agerat i god tro. Detta betyder 

att forskaren inte låtit de egna värderingarna påverka studiens resultat och analys (Bryman, 

2011). Vi försöker möta kravet på möjlighet att styrka och konfirmera genom att vi från början 

har varit medvetna om våra värderingar och att dessa kan påverka forskningen. Vi har 

diskuterat aktivt kring detta under utformandet av vår intervjuguide och frågor för att minimera 

vår påverkan på resultatet, analysen och diskussionen. 
  

4.6.2 Äkthet 
Äkthet är ett kriterium som handlar om undersökningen ger en rättvis bild av respondenternas 

uppfattningar, åsikter och tolkningar. Vidare handlar äkthet även om personerna i 

undersökningen och hur de har blivit påverkade av den. För att uppfylla kraven på äkthet ska 

forskningen ge intervjupersonerna en rättvis bild och en bättre förståelse av sin och andras 

upplevelser (Bryman, 2011). Vår studie kan bidra med en ökad förståelse, förklaring och 

medvetenhet om varför många av våra respondenter upplevt negativa symtom som sömnlöshet, 

stress eller oroskänslor. 
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4.7  Metoddiskussion 
Vi valde att intervjua socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar. 

Vi bestämde oss för det efter att vi läst tidigare forskning om deras traumatiska upplevelser och 

hur det kan påverka de som försöker att hjälpa dem. Det framgick också genom tidigare 

forskning om compassion fatigue och liknande begrepp. Det fanns dock få forskningsrapporter 

som rörde socialsekreterares arbete med ensamkommande barn och ungdomar. Socialkontor 

kan ha en egen avdelning där man uteslutande arbetar med ensamkommande. Vi skapade därför 

vårt syfte och vår frågeställning utifrån deras arbete och utifrån det vi läst om compassion 

fatigue. 

Vi hade först tänkt göra fokusgruppsintervjuer, men ändrade oss sedan till att göra 

enskilda semistrukturerade intervjuer. Vi tror att en risk med gruppintervjuer kan vara att 

deltagarna svarar mer utifrån vad de tror att sina kollegor förväntar sig att de svarar, och inte 

utifrån sin egen uppfattning. Detta eftersom en del av frågorna rör hur de trivs på arbetsplatsen, 

med sina kollegor och att flera av våra respondenter är från samma arbetsplats. Bryman (2011) 

säger att en fokusgruppsintervju kan vara olämplig om man tror att frågorna kan skapa obehag 

för respondenterna.  

Vår intervjuguide innehöll både personliga frågor som om respondenten upplevt 

depression, rädslor, sömnsvårigheter med mera. Den innehöll också frågor som rör hur väl man 

trivs med sina kollegor. En fokusgruppsintervju kan dessutom vara svår att organisera, och man 

kan behöva hitta fler respondenter än vad som är tänkt, eftersom man får räkna med att några 

inte dyker upp (Bryman, 2011). Då flertalet av våra respondenter kom från samma arbetsplats 

hade det varit ännu svårare att organisera för oss, vilket i slutändan resulterade i att vi valde 

enskilda semistrukturerade intervjuer. 

Även om semistrukturerade intervjuer passade vår studie var det inte helt utan problem. 

Två av våra intervjuer tog ungefär 35 minuter att genomföra, medan en tog nästan en timme. 

Att tidsåtgången varierade så mycket visade sig vara svårt att styra över. En del respondenter 

gav korta, koncisa svar medan andra gav mer utförliga. Ibland kunde man få ett något mer 

utförligt svar genom följdfrågor, men ibland kände den intervjuade sig nöjd med svaret utan 

att vilja tillägga något mer. 

Vi tror att det finns en möjlighet att vårt urval har påverkat resultatet i vår studie. Fyra 

av våra intervjupersoner arbetar på samma arbetsplats. Detta tror vi har påverkat studien både 

positivt och negativt. En nackdel kan vara att många svar blir väldigt lika när det rör deras 

upplevelser av arbetsplatsen och kollegorna. I vårt fall blev detta tydligt då samtliga av 
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intervjupersonerna som var från samma arbetsplats uppgav att det trivdes och var nöjda. 

Fördelen med att ha flera intervjupersoner från samma arbetsplats kan vara att det blir intressant 

att ställa frågor om till exempel sekundär traumatisk stress, om de skulle svara olika. Det är 

intressant eftersom att man kan anta att de alla upplever liknande fördelar och stöd från sin 

arbetsplats, men att svaren ändå kan skilja sig. 

Vidare kan vår studie ha blivit begränsad av att våra respondenter var alla mellan 25-

35 år. Vi tror att resultatet hade kunnat vara annorlunda om respondenterna hade varit äldre 

och hade haft mycket längre erfarenhet av arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. 

  Vi funderade även på att göra en narrativ analys, vilket innebär att man vill ta tillvara 

på de intriger och historier som kommer fram under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Enligt Bryman (2011) passar narrativa analyser bäst när det handlar om livsberättelseforskning 

eller liknande teman. Hade vi intervjuat ensamkommande barn och ungdomar istället för 

socialarbetare tror vi att det hade passat bättre. Vi valde därför att göra en tematisk analys. 

  

 

  

  

  



 
 

19 
 

5. Etiska överväganden 
 

När det gäller etiska överväganden var vårt första steg att fylla i och diskutera kring blanketten 

“för etisk granskning av studieprojekt som involverar människor”. Vi svarade “nej” på alla 

frågor utom en, där vi svarade “tveksamt” (se bilaga 3). Det var frågan som handlar om 

undersökningen kan påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt genom att till exempel 

väcka traumatiska minnen till liv.  

Flera av intervjufrågorna rör teman där intervjupersonen ombeds minnas tillbaka på 

hemska berättelser de har hört och, berätta om dessa, vilket skulle kunna påverka dem psykiskt. 

Vi har försökt att underlätta detta för intervjupersonerna på två sätt. Dels har vi tydligt beskrivit 

compassion fatigue i informationsbrevet (se bilaga 1) och att det handlar om traumatiska 

händelser som socialsekreterare kan höra och ta del av. Detta ger intervjupersonerna en 

möjlighet att förbereda sig mentalt för mer svåra frågor, och även möjligheten att avbryta 

intervjun, som vi också tydligt informerar om.  

Det andra vi har gjort är att medvetet inte fråga om detaljer ur händelserna, utan frågar 

mer om hur händelsen har påverkat dem eller vad som gjorde att de blev påverkade.  Andra 

känsliga frågor som rör privatliv har börjat med en ja- eller nej-fråga. Om det rör ett ämne som 

intervjupersonen inte är bekväm med, kunde han eller hon enkelt svara nej, och i de fallen så 

ställdes inga följdfrågor. 

  Eftersom att bara en av punkterna blev besvarat med “tveksamt”, och resten med “nej” 

gjorde vi bedömningen att vår studie inte behövde granskas av högskolan Dalarnas etiska 

nämnd. Det finns dock andra etiska överväganden som är av vikt när man bedriver forskning. 

  Bryman (2011) nämner fyra etiska principer som gäller för svensk forskning. Dessa 

principer är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att forskarna måste informera deltagarna i undersökningen om 

studiens syfte. Undersökningsdeltagarna ska även informeras om att deltagandet är frivilligt 

och att de kan hoppa av studien om de inte vill fortsätta. Samtyckeskravet handlar om att 

respondenterna själv skall bestämma om de vill delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär 

krav på att alla personliga uppgifter om respondenterna hanteras på ett sätt så att ingen annan 

kan få tag dem. Nyttjandekravet ska säkerställa att inga uppgifter som lämnas används till något 

annat än till undersökningen. 

  Respondenterna informerades om detta genom ett informationsbrev (se bilaga 1) som 

vi lämnade till respondenterna i anslutning till när intervjun genomfördes. Informationsbrevet 
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arbetade vi fram och sedan diskuterade vi den tillsammans med vår handledare för eventuella 

förändringar. Informationsbrevet berörde och informerade om de fyra etiska principerna och 

hur vi går tillväga för att säkerställa att de följs. Vi såg till att det fanns tillräckligt med tid vid 

varje intervju för att respondenten i lugn och ro kunde läsa igenom informationsbrevet. Vi var 

också noga med att muntligt informera varje informant efter att de läst brevet om att deras 

deltagande var frivilligt, att de kunde avbryta intervjun när som helst, och alltid välja att avstå 

från att svara på en fråga. Vi frågade även om något var oklart i informationsbrevet. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår resultat- och analysdel. Vi kommer att presentera 

varje tema för sig, och utföra en analys kopplat till varje tema under rubriken analys. Resultatet 

kommer innehålla tre teman, där varje tema är knutet till en av studiens frågeställningar. Det 

första temat är Erfarenheter av compassion fatigue, vilket besvarar studiens första 

frågeställning. Risken att drabbas av compassion fatigue besvarar den andra frågan och Hur 

man kan förebygga eller motverka compassion fatigue besvarar den sista.  Två av våra teman 

innehåller fler underkategorier. Detta för att visa på viktiga områden som intervjupersonerna 

berört. Varje tema kommer att analyseras med hjälp av våra teorier: Compassion fatigue, 

gräsrotsbyråkrati samt tidigare forskning. 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 

Våra intervjupersoner kommer från tre olika kommuner i Sverige. En intervjuperson var en 

man och resterande kvinnor. Alla vi intervjuade var mellan 25-35 år gamla. 

 

• Intervjuperson 1 - Socialsekreterare på ensamkommande barnenheten. Har arbetat 

som socialsekreterare för ensamkommande barn i 6 år. 

 

• Intervjuperson 2 - Socialsekreterare på ensamkommande barnenheten. Har arbetat 

som socialsekreterare för ensamkommande barn i 6 månader. 

 

• Intervjuperson 3 - Socialsekreterare på ensamkommande barnenheten. Har arbetat 

som socialsekreterare för ensamkommande barn i 2 år. 

 

• Intervjuperson 4 - Socialsekreterare på ensamkommande barnenheten. Har arbetat 

som socialsekreterare för ensamkommande barn i 6 månader. 

 

• Intervjuperson 5 – Socialsekreterare på ensamkommande barnenheten. Har 

arbetat socialsekreterare för ensamkommande barn i 4 år. 

 
• Intervjuperson 6 – Socialsekreterare på ensamkommande barnenheten. Har 

arbetat som socialsekreterare i 1 år. 



 
 

22 
 

 
6.2  Erfarenheter av compassion fatigue 

6.2.1 Upplevelser av utmattningssyndrom 

Flera av våra intervjupersoner har upplevt flera tecken på utmattningssyndrom. De har beskrivit 

en hög arbetsbelastning, svårigheter att påverka sitt arbete, och en känsla av hopplöshet. De 

som hade starkast upplevelser av utmattningssyndrom var de intervjupersoner som arbetade 

under flyktingkrisen 2015. 
 

Ja det kan man väl säga att man har känt sig… Eller deprimerad vet jag inte om man 

skulle säga, jag kände bara där 2015 att det var otroligt tufft, det var, man var. man 

sov dåligt, man tog med sig jobbet hem, man kunde bryta ihop för ingenting, alltså - 

intervjuperson 5 

 

 

På en fråga om utmattningssyndrom där det beskrevs med symtom som trötthet, 

sömnsvårigheter och en känsla att inte kunna påverka sitt arbete svarade 

intervjuperson 3 följande: 

 
Allt det du sa, det tror jag att många av oss som kände då. Speciellt, alltså många pratar 

ju om hösten 2015. Vi kunde inte handla på något annat sätt än vi gjorde. Men det blir 

ändå konsekvenser på de sakerna man gör när man placerar barn i familjehem, 

speciellt om du placerar 160 barn i familjehem. Ett tag tror jag vi hade nära 200 

ungdomar, det kom på bara några månader 130. – Intervjuperson 3 

 

Intervjuperson 6 beskrev också känslor av att må dåligt och att känna en hopplöshet inför sitt 

arbete. 
Jag har absolut haft perioder då jag känner mig nere. Men det är nog snarare för att 

det blir någon slags krock ens privata frågor, vad det nu kan vara och att det kanske 

känns tungt på jobbet samtidigt. den här hjälplösheten man kan känna på jobbet, och 

när man "nu har dom sagt att jag ska göra såhär", det känns inte bra i min mage - 

Intervjuperson 6 

6.2.2 Arbetsbelastning 
Det var flera respondenter som hade arbetat under hösten 2015, de beskrev arbetsbelastningen 

som väldigt hög under denna period. Det var även personalbrist eftersom socialtjänsten inte var 

förberedd på att det skulle komma så många ensamkommande barn och ungdomar. 
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Hösten 2015 var något som jag aldrig varit med om tidigare, alltså det var ehm.. det 

började ju vid augusti. Det började med liksom med två anvisningar i veckan.  Alltså 

en anvisning betyder, det betyder inleda utredning, det betyder väldigt mycket 

administrativt arbete. . När vi hade som mest hade vi 15 anvisningar i veckan och det 

var så himla mycket, alltså det var katastrof - Intervjuperson 3 

 

Under hösten 2015 var vi två socialsekreterare som arbetade med ensamkommande 

barn. Det var hemskt, vi bröt ihop flera gånger. Det var alldeles för mycket att göra 

och vi var inte tillräckligt många personal - Intervjuperson 5 

 

En av intervjupersonerna berättade att under hösten 2015 var de tvungna att effektivisera 

arbetet. Detta betydde att de kunde sitta med flera ungdomar tillsammans för att informera dem 

om deras situation. 

 
När vi hade ungefär 10 ungdomar i veckan så vi fick göra en gruppinformation. Då 

kunde vi stå där framför 13 ensamkommande barn och vi berättade vilka vi var, varför 

dom var hos oss. Sen hade vi kanske 10 - 15 minuter på oss att gå igenom den här 

placeringsinformationen, och det kanske tar en timme egentligen. De här barnen har 

ju behovet av att berätta, de kanske har massor med frågor, det fanns inte möjlighet att 

sitta och besvara det, så det var jättejobbigt, det var tufft - Intervjuperson 5 

 

 

6.2.3 Att bli berörd 

Tre av våra intervjupersoner berättade om ofrivilliga tankar på klienter och deras 

erfarenheter, och hur det kan vara svårt att släppa sådant när man går hem för dagen. 

 
Ja, det är en våldtäkt jag fick höra om. Den dyker upp i mitt huvud, hur den gick till, 

för då var det ett barn då som har blivit våldtagen av en äldre man. Då får jag upp 

bilder i huvudet om. Hon berättade också om inre skador och så, och det kan dyka 

upp.  Och det fick jag väl veta för kanske 2 månader sedan, den har dykt upp lite till 

och från, just den bilden. Men inte varje dag, men den kommer ibland - intervjuperson 

2 

 

Två av intervjupersonerna beskrev också detta kopplat till kvällstid, eller när man går och 

lägger sig. 
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Men sen finns det vissa ärenden som når en mer än andra. De är svåra att släppa för 

att de är väl som vanliga livet. Du träffar vissa människor som når dig, känslomässigt. 

Som når dig psykiskt, det går in i ditt huvud liksom. Det tycker jag är jobbigast att 

släppa på kvällen - Intervjuperson 3 

 

Att lyssna på andras berättelser upplevdes som tufft och något som påverkade 

intervjupersonernas mående i en stor utsträckning: 

 
Ja, alltså i mitt jobb träffar vi många traumatiserade ungdomar och detta kan påverka 

ditt mående. Alltså ibland kan jag må jättedåligt över vad vissa människor tvingas gå 

igenom, så ja det finns en ökad risk - Intervjuperson 3 

 

En respondent berättade att ensamkommande barn och ungdomars traumatiska berättelser inte 

påverkade henne lika mycket som tidigare. 
 

I början var jag mer spänd och nervös inför samtal, för man visste inte riktigt vad som 

skulle komma. Nu är man mer eller mindre van att ha samtal med ungdomar, och man 

vet att det är otroligt många saker som de varit med om, så att... På det sättet har man 

blivit lite luttrad om man kan säga så, att det inte är så mycket som kan förvåna en 

längre… - Intervjuperson 5 

 

Två av intervjupersonerna beskrev fysiska symtom som de själva kopplade till 

stressreaktioner, även om det fanns en viss osäkerhet om det enbart berodde på arbetet. Det 

kan handla om att vara spänd, nervös eller att ha ont i axlar. Intervjuperson 3 uttryckte sig på 

följande sätt: 
 

Vi var flera som fick fysiska besvär faktiskt, mycket huvudvärk. Alltså jätte mycket 

huvudvärk. Alla är ju liksom olika, vissa är så här att de äter väldigt mycket, vissa 

slutar äta. Jag gick ner i vikt, så det är väldigt mycket sådant där, små grejer som 

man inte tänker på när man blir stressad - Intervjuperson 3 

 

Flera av intervjupersonerna beskrev att de inte ville höra eller prata om olika händelser som 

krig, större katastrofer eller liknande. De upplevde alla att det räckte med vad de fick höra 

genom sitt arbete.   

 
Alltså jag orkar inte se allt krig, man orkar inte höra om allt som händer i Syrien, för 

att jag sitter dagligen och pratar med ungdomarna som varit där, så att det blir också 
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det här att det kan jag känna, att det stänger jag av. När jag kommer hem från jobbet 

vill jag inte sitta och titta på nyheterna om vad som händer runtomkring. Jag får veta 

det i alla fall… – Intervjuperson 3 

6.3  Risken att drabbas av compassion fatigue 

Alla intervjupersoner upplevde arbetet som förenat med ökade risker för compassion fatigue. 

På en direkt fråga om arbetet innebär en ökad risk för sekundär traumatisk stress eller 

utmattningssyndrom svarade alla att det fanns en ökad risk. Två av intervjupersonerna trodde 

dock inte risken var större än i övriga arbeten inom socialtjänsten, och gav exempel på barn 

och familj, men att risken i jämförelse med andra arbeten var ökad. Flera av våra 

respondenter talade om att uteblivet stöd från kollegor och ledningen kunde öka risken för att 

drabbas av Compassion fatigue. 

 
Om man går in för mycket i sig själv, så tänker jag att det är i alla arbeten med 

människor. Om man inte går in i rollen utan man går in för mycket med bara sig själv. 

Genom att till exempel ta saker personligt eller vilja göra väl för att bli omtyckt. Det 

tror jag att kan hämma arbetet väldigt mycket - Intervjuperson 2 

 

Andra faktorer som respondenterna nämnde var om man tog till sig jobbet alldeles för mycket 

och om respondenterna hade det tufft hemma i privatlivet.  

 
Jag skulle säga som allt socialt arbete, det påverkar mitt mående mer om jag har 

sämre hemma - Intervjuperson 4 

 

En ökad risk.. Det skulle kunna vara det om man tar till sig jobbet alldeles för mycket 

och om man tar med sig arbetet hem - Intervjuperson 2 

 
På frågan om det finns en ökad risk att drabbas av compassion fatigue förklarade 

intervjuperson 2 att det kan finnas en ökad risk om man jobbar på socialtjänsten överlag. 
 

Jag tror över socialtjänsten överlag så tror jag inte det är någon skillnad på 

ensamkommande, att jobba med ensamkommande eller jobba med.. En ökad risk.. 

Det skulle kunna vara det om man tar till sig jobbet alldeles för mycket, och om man 

inte till exempel har handledning… - Intervjuperson 2 
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Flera av intervjupersonerna ansåg att uteblivet stöd från kollegor och chefer ökade risken att 

drabbas av compassion fatigue. En intervjuperson beskriver det så här. 

 
En riskfaktor är om man får för lite stöd från sina kollegor och chefer. Om man har 

för många ärenden och för höga krav från cheferna ser jag också som en risk för 

compassion fatigue. Det är viktigt att man säger ifrån om man har för mycket att göra 

och om man inte får stödet från cheferna - Intervjuperson 1 

 

Samtliga intervjupersoner trodde att en hög arbetsbelastning ökade risken för compassion 

fatigue. Intervjuperson 5 beskrev det på följande sätt.  

 
Jag tror inte att det finns en ökad risk bara för att du jobbar med ensamkommande 

barn generellt så tror jag inte att det finns en ökad risk, däremot tror jag att det finns 

en ökad risk om man inte har rätt arbetsbelastning - Intervjuperson 5 

 

Flera av våra intervjupersoner hade arbetat under flyktingkrisen 2015 och hade upplevelser 

av en väldigt hög arbetsbelastning med mycket övertid. Så här beskrev intervjuperson 3 

situationen. 

 
Våra arbetsdagar var mycket längre än vanligt. Vi ska jobba 7:45 timmar, för vi har 

oftast vinter och sommartid något sådant där. Jag kan bara prata utifrån mig själv, 

jag jobbade i snitt minst 10 timmar om dagen. Det kunde gå upp till 11 timmar ibland. 

Vi hade många kvällar där vi stannade kvar längre för att klara av det. Vi kom på 

morgonen sen fick beordrad övertid, vi kunde jobba till halv 9 på kvällen och då blev 

det ju 12-13 timmar i sträck - Intervjuperson 3 

 

Något som även identifierades som en ökad risk för att känna utmattningssyndrom, var 

känslan av att vara maktlös eller att inte kunna påverka beslut som togs. För en del handlade 

det om känslan att man inte kan förändra någonting inom organisationen, medan en annan 

upplevde en frustration att behöva ta hänsyn till ekonomiska skäl.  

 
Jag hatar är när människor hamnar i samma kategori som pengar. Det är någonting 

som jag inte vill stå på, om jag ska fatta några beslut bara på grund av ekonomiskt. Det 

kan tillexempel vara att någon som ska bli utvisad ska få en sista resa. Vi kan tycka att 

det behövs en till, de ska ändå åka utvisas herre gud, ge de en resa, det är ju inte hela 

världen. Nej då går det inte heller, alltså det är mycket sådana där grejer - 

Intervjuperson 3  
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6.4  Hur kan man förebygga eller motverka compassion fatigue 

6.4.1 Att någon lyssnar 
När det gäller att förebygga och motverka compassion fatigue kom det fram många 

gemensamma teman från våra intervjuer. Några av intervjupersonerna funderade runt vad 

organisationen/chefer kunde göra för att motverka och förebygga, där det ofta handlade om 

känslan att någon lyssnar, och hur man fördelar arbetsbelastningen. 

 

Jag tänker lyssna på medarbetarna, den är viktigast. Vi kan inte göra så mycket åt 

arbetsbelastningen. Det våra chefer gjorde var att anställa folk, vi gick ju från 4 

personer till 10 socialsekreterare och en chef. Alltså de lyssnade verkligen på oss, det 

hör man ju. Vi är mer än dubbelt så många, så att de lyssnade. Och för att motverka så 

tror jag att medarbetarna behöver känna sig, man behöver känna att någon lyssnar - 

Intervjuperson 3 

 
En av dem ansåg även att det var viktigt att man inte hade för många ärenden. Det var även 

viktigt att ha en dialog med cheferna om att ha en hanterbar arbetsbelastning. 

 
Dels är det ju bra, dom har liksom bestämt att vi inte ska ha fler än 20 ärenden. Ehm, 

och där är det viktigt att ha chefer som ser att nu kanske du behöver ha 17 ärenden för 

det här ärendet är väldigt tungt, eller just nu vill vi avlasta dig för att du går igenom 

det här, det kanske är dödsfall i familjen eller något sånt - Intervjuperson 5 

 

Förmågan att själv kunna prioritera bland sina ärenden togs också upp, och att kunna be om 

hjälp i de fall där det var svårt att prioritera på egen hand. 

 
Men, också viktigt att kunna fråga om hjälp. Och se till att nej men nu kan inte jag ta 

det här, det måste vara okej att säga att man inte mår bra en dag på jobbet. Idag vill 

jag bara vara ifred eller ja. Men också att inte lägga för mycket krav på sig själv 

heller. Man kan få hjälp att prioritera vilket arbete behöver jag göra först nu? Ibland, 

eller minst en gång i veckan behöver jag skriva upp på en lista vad jag ska göra nu 

för att det finns så sjukt mycket man kan göra hela tiden - Intervjuperson 6 
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6.4.2 Att hitta en balans mellan yrkes- och privatlivet 
Många resonerade också hur man som individ kunde förebygga eller motverka compassion 

fatigue. Ett gemensamt tema för många av intervjupersonerna var vikten av att kunna koppla 

av när man kommer hem. Intervjuperson 2 svarade på följande sätt: 
 

Det jag kan göra för att motverka är jag övertygad om att det är att jag har två 

hundar, och när jag kommer hem är jag ute och går med dom, då kopplar jag av 

väldigt mycket. Fysisk aktivitet får mig att utvilad och återhämtad iallafall. 

Någorlunda stabil fritid tror jag är en nyckel - Intervjuperson 2 

 

Även om fler var medvetna om att det var viktigt med avkoppling, var det inte alltid lätt att 

hitta tiden för att koppla av. Både när det handlade om avkoppling, men också när det handlade 

om känslor som man bar med sig hem från arbetet. 
 
 

Nu har jag börjat lära mig att stänga av. Men det är… Man måste hitta en balans i 

det också, för stänger man av känslorna helt så kommer arbetet, så kanske man 

stänger av känslor som du behöver bearbeta i ditt privatliv också. Man stänger av 

alla känslor för att skydda sig - Intervjuperson 6 

 
6.4.3 Arbetsplatsen 
En av intervjupersonerna beskrev att organisationen påverkade arbetet. Intervjupersonen 

menade att man utvecklade samma tänk som organisationen.  

 
När vi jobbade under hösten 2015 spelade det inte någon större roll vart vi placerade 

ungdomarna eftersom det var brist på platser. Då skulle vi vara väldigt effektiv men 

kanske inte så ”ekonomiska”. Vi kunde placera ungdomar i väldigt dyra HVB-hem. 

Nu när det har lugnat ner sig har vi fått ett mer ekonomiskt tänk eftersom vi har fått 

direktiv att inte placera i alltför dyra hem. Jag tänker mycket mer på vart jag placerar 

de och så - Intervjuperson 1 

 

Flera av våra intervjupersoner uppgav att trivsel på arbetsplatsen var en viktig del för att 

förebygga compassion fatigue. De berättade att kollegorna var den enskilt viktigaste faktorn 

som gjorde att de trivdes på jobbet.  Kollegor angavs som en anledning till trivsel, men också 

en tillfredställelse över att arbeta med ungdomar och i synnerhet när det går bra för dem. 
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Detta gjorde att några intervjupersoner trivdes med sitt arbete även om några inte tyckte att 

arbetet i sig var särskilt roligt. Intervjuperson 2 beskrev det på följande sätt:  
 

Jag är nöjd med mina kollegor, alltså att vi har så bra stämning här. Ja. Jag har tänkt 

på många gånger att… jo men jobbet i sig är inte jättejätteroligt men det är helt okej, 

det är givande att möta alla ungdomar också - Intervjuperson 2 

 

Flera av intervjupersonerna betonade stödet från kollegor och ledningen. Det var viktigt att 

kunna få hjälp när det var jobbigt på arbetsplatsen.  

 
Det är viktigt att ha en, ha bra chefer som dels fördelar arbetet på ett bra sätt, men 

också liksom lyssnar in, "okej, hur är det nu med den här kollegan? Nu kanske vi 

behöver ta något ifrån den", eller nu ser vi att det går bra, då kanske man kan lägga 

mer arbete på den personen. Jag tror att det är viktigt att man, när man jobbar som 

vi jobbar som ett team och hjälper varandra - Intervjuperson 6 

 

6.5 Analys 

6.5.1  Erfarenheter av compassion fatigue - Analys 
Bilden av arbetsbelastning som flera av våra intervjupersoner har upplevt under 2015 stämmer 

väl överens med SKL:s (2015) rapport som visar att arbetsbelastning hos socialsekreterare som 

arbetar med barn och unga ökar och att det är många stressrelaterade sjukskrivningar. 

Intervjupersoner beskriver hur de var tvungna att arbeta på sätt som de visste inte var 

det bästa för klienterna, men upplevde att de inte hade något val. Killian (2008) visar på att 

socialarbetare som är orolig över att andra organisationer som deras klienter har kontakt med 

inte behandlar dem på ett korrekt sätt löper en större risk att drabbas av utmattningssyndrom. 

En intervjuperson uttryckte till exempel en oro över att hennes klienter skulle komma till “fel” 

familjehem. Conrad & Kellar-Guenther (2006) visar att socialarbetare som arbetar med barn 

oftast har en extremt hög arbetsbelastning. Detta kan försvåra arbetet med att hjälpa sina 

klienter. De respondenter som hade arbetat under hösten 2015 beskrev situationen som 

övermäktig. De upplevde att det var svårt att hjälpa ensamkommande barn och ungdomar 

eftersom arbetsbelastningen var för hög. Istället för att hjälpa varje person individuellt, hade 

socialsekreterarna gruppinformation då det inte fanns tid för individuella samtal. 

Flera av våra intervjupersoner har beskrivit hur de ofrivilligt tänker på saker som 

klienter har utsatts för, eller att de “ser” händelsen spelas upp framför sig.  



 
 

30 
 

Detta kan vara symtom för sekundär traumatisk stress. Stamm (2010) skriver att även om 

sekundär traumatisk stress är ovanligt, finns det fortfarande många som är drabbade.  

När vi tittar på andra karakteristiska symtom på sekundär traumatisk stress som till exempel 

sömnsvårigheter, att man glömmer bort viktiga saker, eller oförmåga att skilja på arbets- och 

privatliv, är det något färre beskrivningar, även om de förekommer. Flera intervjupersoner har 

till exempel beskrivit att de har svårt att släppa ärenden. De kopplar detta särskilt till kvällstid 

där det förekommer att de ligger och “grubblar”. 

Flera intervjupersoner beskriver på ett väldigt liknande sätt hur de aktivt undviker att ta 

del av information som rör tragiska händelser i världen som krig, katastrofer och liknande. De 

flesta har samtidigt beskrivit sig som tidigare engagerade i sådana frågor. En intervjuperson 

beskrev att oviljan till att prata om sådant i privatlivet gör att hen säger ifrån om ämnet kommer 

upp. Enligt Bride (2007) kan undvikande av situationer som påminner eller associeras med 

trauman man tagit del av vara ett tecken på sekundär traumatisk stress. Det kan visa sig som 

att man förlorar intresse för saker som man tidigare uppskattat eller sett som viktigt.   

    Andra tecken på compassion fatigue kan vara känslan av att vara avstängd, känslokall, eller 

härdad (Stamm, 2010). Detta är också något som många intervjupersoner har erfarit. Under 

flera intervjuer har vi fått berättelser om hur man vänjer sig vid att lyssna på traumatiska 

erfarenheter, eller hur man blir “luttrad” som en intervjuperson uttryckte det. 

 

6.5.2 Risken att drabbas - Analys 

De flesta av intervjupersonerna identifierade olika riskfaktorer för att drabbas av compassion 

fatigue. Höga förväntningar på sig själv och att ta med sig arbetet hem nämndes som 

riskfaktorer. 

Enligt Geoffrion, Morselli & Guay (2016) är en riskfaktor att ha en för hög 

arbetsbelastning kombinerat med minskat stöd från till exempel arbetsledare. En av 

respondenterna berättade att det var viktigt att inte ha för höga förväntningar på sig själv och 

sina kollegor. Detta menar respondenten att det kunde öka risken för att drabbas av 

compassion fatigue. Forskning visar att socialarbetare som har orealistiska förväntningar på 

sig själv och sina kollegor ökar risken för compassion fatigue. Det är även viktigt att 

socialarbetaren får stöd av sina chefer, för lite stöd från cheferna är en riskfaktor (Geoffrion, 

Moselli & Guay, 2016). 

    De upplevelser som våra intervjupersoner hade om 2015, något som benämndes som 

flyktingkrisen under intervjuerna är av intresse för vår studie. Alla beskrev en hög 
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arbetsbelastning, och många minns långa arbetsdagar med mycket övertid. En intervjuperson 

beskrev att det inte var ovanligt med dagar som kunde bli elva timmar långa. Sprang (2007) 

säger att förlängda arbetsdagar är en riskfaktor för compassion fatigue. Tillsammans med en 

hög arbetsbelastning kan det förklara varför många av våra intervjupersoner upplevde flera 

symtom för compassion fatigue.  

Intervjupersoner behövde ibland fatta beslut av ekonomiska skäl även om det inte blir 

till det bästa för klienten. Det blir då en frustration och en känsla av maktlöshet över att 

tvingas ta beslut åt organisationen som man själv inte helt står bakom.  

Enligt Lipsky (1980) måste gräsrotsbyråkrater underordna sig organisationens krav. 

Detta kan leda till att gräsrotsbyråkrater kan hamna i en dubbel roll mellan klienterna och 

organisationen.  

Flera av våra intervjupersoner beskriver hur de tänker på ärenden eller på klienter när 

de kommer hem från jobbet. Det kunde handla om hemska berättelser man fått ta del av, svåra 

ärenden eller en hög arbetsbelastning. Detta gjorde det svårt för dem att slappna av när de kom 

hem. Socialarbetare som känner sig stressade över sitt arbete utanför jobbet till den grad att de 

blir distraherade och får svårt att koppla av hemma löper också en större risk att drabbas av 

compassion fatigue (Killian, 2008).  

 

6.5.3 Att förebygga eller motverka compassion fatigue - Analys 
Tidigare forskning visar på faktorer som kan förminska förekomsten av compassion fatigue 

(Geoffrion, 2016, m.fl.). Bland annat nämns möjligheten att kunna prata om jobbiga 

upplevelser med sina kollegor och olika sorters egenvård. Flera av våra respondenter betonar 

vikten av att sysselsätta sig på sin fritid.  

Geoffrion m.fl.  (2016) nämner också humor och förmågan att fråga om stöd från 

kollegor som coping-strategier som kan minska symptom för compassion fatigue. Alla vi 

intervjuat har betonat vikten av att ha roligt på sin arbetsplats. En del har också nämnt 

sammanhållningen och gemenskapen mellan kollegor som något viktigt när arbetet i sig är 

tungt.  

En annan viktig faktor för att motverka och förebygga compassion fatigue är känslan 

av att vara nöjd med sitt jobb. Enligt Collins (2007) pekar de flesta studier om stress på att vara 

nöjd med sitt arbete är en av flera viktiga faktorer som hjälper människor att handskas med 

stress. Anledningarna till att socialarbetare trivs bra på sin arbetsplats är bland annat ett högt 

engagemang bland socialarbetare och känslan av att kunna göra en skillnad i människors liv.  
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Det framkom att intervjupersoner trivdes med sitt arbete och kände tillfredställelse över att det 

går bra för de personer man arbetar med.  

Att vara nöjd med sitt arbete kan också ses som ett mått på compassion satisfaction. 

Stamm (2010) använder begreppet när hon beskriver känslan av att vara nöjd över att man har 

utfört ett bra arbete. Det kan innebära att vara nöjd med sina kollegor, eller känslan av att man 

tillför sin arbetsplats något. Tester enligt ProQOL-skalan visar ett samband mellan en hög 

compassion satisfaction och en låg compassion fatigue. Samtliga intervjupersoner trivdes med 

sitt arbete och var nöjda med sina kollegor. Flera intervjupersoner menade att kollegorna bidrog 

till en bättre trivsel på arbetsplatsen. Detta visas tydligt i utsagor som beskriver att det är 

kollegorna som gör att man trivs på arbetsplatsen.  

Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkrater försöker skydda sig genom att kategorisera 

människor istället för att se de som enskilda individer. Det är en strategi som kan underlätta 

arbetet. Detta illustreras av intervjuperson 3 när hen beskriver att organisationens effektivitet 

och ekonomiska tänk leder till att man själv utvecklar samma tänk. Detta kan vara ett sätt som 

respondenten använder sig utav för att motverka compassion fatigue.  

Enligt tidigare forskning är organisatoriska faktorer som exempelvis stödjande 

arbetsmiljö och ledning något som minskar risken för compassion fatigue (Sprang & Clark 

2007). I vår studie betonar flera intervjupersoner vikten av stödet från ledningen och 

kollegorna. Det var viktigt att kunna prata med sina kollegor och chefer om tunga ärenden. 
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7. Diskussion 

 

I det här kapitlet diskuterar vi studiens resultat med utgångspunkt i teorier och tidigare 

forskning. Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter av 

compassion fatigue som fanns bland socialsekreterare som arbetar med utredningsarbete av 

ensamkommande barn och ungdomar.  Vi undersökte också vad de själva hade för tankar om 

hur man förebygger och motverkar compassion fatigue. Vi har fått höra om många och 

intressanta erfarenheter och upplevelser under våra intervjuer. Det sammanlagda materialet vi 

har fått in har varit tillräckligt för att svara på våra frågeställningar och vårt syfte. Vi inleder 

diskussionen med en kort sammanfattning av studiens resultat, vilket vi sedan diskuterar med 

utgångspunkt i den teoretiska utgångspunkten och tidigare forskning. Vi lyfter sedan styrkor 

och svagheter med studien, och avslutar med en slutdiskussion där vi presenterar våra 

slutsatser. 

 
7.1 Sammanställning av resultat 
Vår studie visar att socialsekreterare inom utredningsarbete med ensamkommande barn och 

ungdomar har erfarenheter och upplevelser av compassion fatigue. Då begreppet innehåller 

både utmattningssyndrom och sekundär traumatisk stress har vi frågat intervjupersonerna om 

deras upplevelser om respektive begrepp. Vår studie visar att deltagarna hade erfarenhet av 

båda begreppen. Intervjupersoner identifierade sig dock inte som utbrända eller 

traumatiserade av arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. Erfarenheterna och 

upplevelserna som de beskrivit har varit när vi ställt mer specifika frågor om olika symtom 

som kan tyda på utmattningssyndrom eller sekundär traumatisk stress.  

När det gäller risken att drabbas av compassion fatigue visar resultatet på flera 

olika riskfaktorer. En hög arbetsbelastning i form av för många ärenden och arbetsuppgifter 

identifierades som en betydande riskfaktor. Att engagera sig för mycket, och svårigheter att 

skilja privatliv från arbetsliv var en annan.  

Vårt resultat visar att kunna ”stänga av” jobbet, och att fokusera på annat när 

man slutar för dagen var viktigt för att motverka compassion fatigue. Det upplevdes också 

som svårt för många, eller som något man lärde sig mer av med tiden. Stöd från kollegor och 

ledning identifierades som viktigt på organisatorisk nivå. Från ledningens håll kunde det 

innebära att vara lyhörda mot socialsekreterarna, och att vara delaktiga och engagerade i 
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deras ärenden. När det handlade om kollegorna var möjligheten att prata av sig om svåra 

ärenden en viktig faktor som flera nämnde, i kombination med vikten av att kunna ha roligt 

på arbetsplatsen.  

 

7.2 Resultat & analys i förhållande till tidigare forskning 
Mycket av den tidigare forskningen vi presenterat visar att compassion fatigue är vanligt 

förekommande i yrkesgrupper som arbetar med traumatiserade klienter. En studie av Bride 

(2007) visar att över 70 % av de undersökta socialsekreterarna har enstaka symtom för 

compassion fatigue. Conrad & Kellar-Guenter (2006) kommer fram till att risken att drabbas 

av compassion fatigue är ”extremt hög” eller ”hög” hos socialsekreterare. Här bör dock 

noteras att Conrad & Kellar-Guenter (2006) definierar compassion fatigue som synonymt 

med sekundär traumatisk stress. Vårt resultat visade på att det fanns många erfarenheter av 

både sekundär traumatisk stress och utmattningssyndrom.  

En intressant upptäckt vi gjorde var att tre av våra intervjupersoner nästan 

identiskt beskrev hur de inte klarade av eller inte ville se eller prata om saker som rörde kriser 

eller andra människors trauman på sin fritid. De beskrev sig alla som engagerade människor 

som tidigare haft ett stort intresse för till exempel flyktingfrågan, men att de nu ”fick nog” på 

sin arbetsplats. Enligt tidigare forskning kan detta vara ett tecken på sekundär traumatisk 

stress genom att undvika situationer som associeras med trauman (Bride, 2007). Om så är 

fallet tänker vi att det kan finnas en risk att sekundär traumatisk stress är mer vanligt 

förekommande än vad socialsekreterarna själva tror. Många av de symtom som de själva 

beskrivit kopplade de själva till en hög arbetsbelastning eller till tecken på utmattning när det 

egentligen kan handla om sekundär traumatisk stress. 

En annan intressant iakttagelse i vår studie var att många av intervjupersonerna 

var väldigt nöjda med sin arbetsplats. Detta ger en delvis annan bild än SKL (2015) som 

bland annat visar hur arbetsbelastningen ökar, och har inneburit en ökad personalomsättning, 

vilket kan tyda på en minskad trivsel. En möjlig förklaring till skillnaden kan vara att SKL:s 

studie är gjord under 2015. De tre intervjupersoner som haft erfarenhet av arbetet under det 

året har också erfarit en betydligt större arbetsbelastning. Om SKL utför en liknande studie 

för 2016 kanske resultaten skulle stämma bättre med vår studie.  

Att de var väldigt nöjda med sitt arbete och sin arbetsplats kan också visa en 

högre grad av compassion satisfaction. Precis som flera studier visar (Stamm, 2010; Simon, 
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Pryce, Roff & Klemmack, 2008) kan compassion satisfaction ses som en motvikt till 

compassion fatigue och även öka effekten av kortare avlastningssamtal. Detta skulle kunna 

vara en förklaring till varför många socialsekreterare inte har beskrivit en större påverkan 

trots att de får ta del av mångas traumatiska erfarenheter, och att många upplever möjligheten 

att prata av sig med kollegor och chefer som något viktigt. 

Vår studie visar på många erfarenheter om att inte alltid kunna fatta de beslut som 

man anser vara korrekta. Att behöva ta hänsyn till organisationens krav när det går emot ens 

egna värderingar upplevdes som väldigt frustrerande av många. Vi har kopplat det till 

Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater och den dubbla rollen i vår analys och tror att det 

kan ha fler negativa följder. En negativ följd är risken att socialsekreterarna känner sig 

maktlösa och tappar tron på deras egen möjlighet att hjälpa människor genom sitt arbete. 

Detta i sig kan vara en risk för utmattningssyndrom. Vi tror dock det kan finnas fler negativa 

aspekter, eftersom upplevelsen att kunna göra skillnad och att göra ett gott jobb innebär en 

hög compassion satisfaction. Om den dubbla rollen bidrar till en minskande compassion 

satisfaction så kan man anta att socialsekretare också blir mer påverkade av traumatiska 

samtal som Stamms (2010) studie visar.  Det hade därför varit intressant att vidare undersöka 

eventuella kopplingar mellan gräsrotsbyråkraters förutsättningar, ett minskat 

handlingsutrymme och en ökad risk för compassion fatigue. 

 

 

7.3 Styrkor och svagheter med studien 

Något som kan vara en svaghet med studien är att den är teoristyrd. Vi utgår från ett begrepp i 

vår frågeställning (compassion fatigue), och vår intervjuguide är utformad för att leta efter 

beskrivningar av just det begreppet. Det skulle kunna vara möjligt att intervjupersonernas 

upplevelser har med något helt annat att göra än compassion fatigue, vilket i så fall studien 

missar. Å andra sidan har vi tack vare frågeställningen kunnat ge en fyllig och relativt 

uttömmande beskrivning av vad som kan vara indikationer på compassion fatigue.  

En annan svaghet med vår studie är att vi inte skickade informationsbrevet till 

intervjupersonerna innan själva intervjun. Vi upplevde att intervjupersonerna inte riktigt 

förstod begreppet sekundär traumatiskt stress även fast vi hade förklarat det i 

informationsbrevet. Därför hade det varit en fördel att skicka informationsbrevet några dagar 

innan så att intervjupersonerna kunde reflektera över begreppen och sedan komma med 

eventuella frågor vid intervjun. Vi anser att metodvalet var relevant för studiens syfte och 
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frågeställningar. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att intervjufrågorna inte behöver 

komma i samma ordning som i intervjuguiden, vilket har gett oss en ökad flexibilitet under 

intervjuerna. 

En annan fördel är att man kan ställa följdfrågor till intervjupersonerna om det är något man 

vill att de ska utveckla. En nackdel med intervjuer är att längden på intervjun kan variera väldigt 

mycket, vilket är något som är svårt att förutsäga. Vi hade en intervjuperson som gav väldigt 

korta svar, vilket till slut medförde att vi fick planera in en till intervju med kort varsel.  

Studiens tidsbegränsning har troligtvis påverkat vår uppsats. Vi tror att resultatet hade 

varit annorlunda om vi hade fått mer tid att bearbeta vårt empiriska material.  

 Något som också kan ha påverkat delar av studien är att många av de erfarenheter som 

har beskrivits är från 2015, vilket på många sätt innebar en unik situation för socialsekreterarna. 

Vi har därför försökt vara noga med vilka beskrivningar som varit från den perioden, och vilka 

som varit från 2016.   

En annan svaghet i vår studie kan vara att vi inte hittade några bra översättningar till 

begreppen compassion fatigue och compassion satisfaction. Det optimala hade varit att finna 

översättningar till alla begreppen i vår teori om compassion fatigue. Eftersom att forskare 

använder och definierar begreppen olika både på engelska och svenska, bestämde vi oss 

slutligen för att inte översätta dem, utan att behålla dem på originalspråket.  

 En styrka med studien var att vi utformade vår intervjuguide efter Stamms ProQOL-

formulär (se bilaga 4) om compassion fatigue och compassion satisfaction. Det gjorde att vi 

kunde fråga intervjupersonerna om specifika symtom för compassion fatigue, samtidigt som vi 

många gånger fick en detaljrik och fyllig beskrivning som vi inte skulle fått vid en kvantitativ 

studie.  

 

7.4 Slutsatser 

Studien visar på att det finns många erfarenheter av compassion fatigue bland våra 

intervjupersoner, och att flera av dem kan kopplas till mötet med traumatiserade klienter. 

Studien ger därför indikationer på att andra socialsekreterare kan vara i riskzonen. Studien 

visar också på en högre grad av compassion fatigue än vad socialsekreterarna själva var 

medvetna om, vilket också är viktigt att lyfta. Alla de beskrivningar som rör trivsel på 

arbetsplatsen, med sina kollegor och när det går bra för klienterna kan vara indikationer på 

compassion satisfaction. Vi drar slutsatsen att det är den enskilt viktigaste förebyggande 
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faktorn mot compassion fatigue, både när det gäller utmattningssyndrom och sekundär 

traumatisk stress.  

Det hade varit intressant med mer omfattande kvantitativa studier som mäter 

förekomsten av compassion satisfaction, och hur effektivt det motverkar compassion fatigue. 

Vi tror också det är viktigt att socialsekreterare får ta del av information som rör compassion 

fatigue, antingen genom sin arbetsplats, eller under sin utbildningstid. Att vara medveten om 

att man blir påverkad av andras trauman är en viktig del i att förbättra sin arbetssituation och i 

längden minska förekomsten av compassion fatigue.  
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Bilagor           

Bilaga 1 - Informationsbrev 
Information om studie som handlar om upplevelser av att ta del av andra människors svåra berättelse 

berättelser och trauman 

  

Vi är två socionomstudenter som går termin 7 på högskolan i Dalarna och skriver vår kandidatuppsats. 

Vår uppsats handlar om hur man som socialarbetare kan bli påverkad av att ta del av och höra om andra 

människors svåra upplevelser och trauman. Vi har valt att rikta in oss mot socialsekreterare som arbetar 

med utredningar som rör ensamkommande barn och ungdomar. Vi hoppas med vår studie att få en ökad 

förståelse för socialsekreterarens roll i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. 

  Vi utgår från begreppet compassion fatigue. Det innebär kortfattat att man som socialarbetare 

kan bli påverkad negativt av att höra och ta del av andra människors traumatiska upplevelser och 

erfarenheter. På kort sikt kan compassion fatigue leda till utvecklandet av sekundär traumatisk stress. 

Vanliga tecken på sekundär traumatisk stress är sömnsvårigheter, generell ångest och känslor av rädsla. 

På längre sikt kan compassion fatigue även leda till utmattningssyndrom (utbrändhet). 

  Det har framkommit i tidigare forskning att socialarbetare i mycket högre grad än den 

genomsnittlige arbetaren har upplevt dessa negativa sidor genom sitt arbete. För att undersöka detta 

kommer vi genomföra 6 intervjuer med socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn och 

ungdomar. 

Intervjun kommer att ta ca 45 minuter till 1 timme. Några av våra frågor kommer handla om 

hur man mår privat. Vi kommer att spela in våra intervjuer och sedan transkribera dem. Vid önskemål 

så kan de som blivit intervjuade få transkriberingen skickad till sig för eventuella korrigeringar. Alla 

som blivit intervjuade kommer att vara anonyma. Ingen information som kan avslöja vem ni är kommer 

att publiceras i vår uppsats. 

  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. 

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående: 

 

Modaser Zekria            Kalle Igelström             Peter Nilsson 

Student                         Student                                         Handledare 

h13modze@du.se            h12kalig@du.se            pnl@du.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

  

Bakgrund om intervjupersonerna 
●    Ålder 
●    Kön 
●    Namn 
●    Arbetsposition 
●    Yrkeserfarenhet 
-Utbildning typ socionom 
-Övrig utbildning/kurser 
-Hur många år du arbetat 

  
Arbetsplatsen 
  

●    Hur många är ni som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar på din arbetsplats? 
●    Berätta lite om dina och dina kollegors arbetsuppgifter? 

  
Compassion fatigue - Utmattningssyndrom 
  

●    Hur trivs du på din arbetsplats? 
Om intervjupersonen trivs, - vad är det som gör att du trivs? 
Om intervjupersonen inte trivs, - vad är det som gör att du inte trivs? 

  
●    Hur upplever du arbetsbelastningen på din arbetsplats? 
-Har det alltid varit så? 

  
●    Hur ser samarbetet ut med dina kollegor? 
Om dåligt, varför tror du att det är så? 

  
●    På vilket sätt blir du påverkad av ditt arbete? 
Om svaret är positivt, - Påverkar arbetet dig på något negativt sätt? 

  
●    Upplever du att du har befogenhet att fatta de beslut som du anser vara korrekta? 

  
●    Vilka personliga egenskaper bör du ha som socialsekreterare i arbetet med ensamkommande? 
- Vilka egenskaper kan försvåra arbetet med ensamkommande? 

  
●    Är arbetet med ensamkommande barn och ungdomar påfrestande? 
Om ja, vad är det främst som är påfrestande? (Kan du ge något exempel) 

  
●    Några tecken på utmattningssyndrom är sömnsvårigheter, trötthet och en känsla av att inte kunna påverka 

sitt arbete. Hur ser du på risken att drabbas av detta i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar? 
  

●    Tror du att det finns en ökad risk att bli drabbad av utmattningssyndrom arbetet med ensamkommande 
barn och ungdomar. Isåfall varför? 

  
 Compassion fatigue - Sekundär traumatisk stress 
  

●    Är det lätt eller svårt att släppa arbetet när du går hem för dagen? 
Om svårt, vad är det som är svårt? 
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●    Blir du påverkad av att höra om de traumatiska upplevelser som många ensamkommande barn bär på? 
- Har det påverkat dig, och isåfall hur? 
Om det påverkat, Hur har det påverkat ditt privatliv? 

  
●    Händer det att du känner dig spänd/nervös? 

  
●    Har du upplevt skrämmande tankar som ett resultat av ditt arbete? 

  
●    Har du någon gång undvikit vissa situationer du tidigare inte undvikit på grund av erfarenheter från ditt 

arbete med ensamkommande barn och ungdomar? 
- Kan du ge exempel? 

  
●    Hur tror du att arbetet med ensamkommande barn och ungdomar påverkar ditt mående? 

  
●    Har du känt dig deprimerad? 

  
●    Finns det något specifikt fall som påverkat dig mer än andra? 
- Vad gjorde att du blev påverkad av just det fallet? 

  
●    Tror du det finns en ökad risk att att bli drabbad av sekundär traumatisk stress i ditt arbete? 
 - om ja, varför? 

  
  
 Compassion satisfaction 
  

●    Vad är det bästa med att arbeta med ensamkommande barn och ungdomar? 
  

●    Hur tycker du en bra arbetsplats ska se ut för att kunna göra ett bra arbete? 
  

●    Upplever du att du kan göra skillnad? Hur/på vilket sätt? 
  

●    Är du nöjd med ditt jobb? Vad är det du är nöjd med? 
  

●    Vad kan man göra för att motverka utmattningssyndrom och sekundär traumatisk stress i arbetet med 
ensamkommande barn och ungdomar? 
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Bilaga 3 - Etisk egengranskning 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
 
Projekttitel:  
Student/studenter: 
Handledare:      

 Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller 
studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer 
med psykiska funktionshinder samt personer i beroendeställning i 
förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 
beroendeställning är patienter och elever)?  
 

   
 
 
    X 

 
2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att 
inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full 
information om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig 
ett deltagande)?   
 

   
 
    X 

 
3 
 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

   
    X 

 
4 
 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

  
     X 

      
     

 
5 
 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

   
    X 

 
6 
 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är 
avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  
Med känsliga personuppgifter avses, enligt Personuppgiftslagen 
(PuL), uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt 
medlemskap i fackförening 
 

   
 
 
 
    X 

 
7 

Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser 
som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella 
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, och som ingår 
i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)? 
  

   
 
 
    X 
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Bilaga 4 - ProQOL-skalan  

Professional Quality of Life Scale (ProQOL) 
Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue 

 
(ProQOL) Version 5 (2009) 

 
When you [help] people you have direct contact with their lives. As you may have found, your 
compassion for those you [help] can affect you in positive and negative ways. Below are some 
questions about your experiences, both positive and negative, as a [helper]. Consider each of the 
following questions about you and your current work situation. Select the number that honestly 
reflects how frequently you experienced these things in the last 30 days.  
1=Never 2=Rarely 3=Sometimes 4=Often 5=Very Often  
 
______ 1. I am happy.  
______ 2. I am preoccupied with more than one person I [help].  
______ 3. I get satisfaction from being able to [help] people.  
______ 4. I feel connected to others.  
______ 5. I jump or am startled by unexpected sounds.  
______ 6. I feel invigorated after working with those I [help].  
______ 7. I find it difficult to separate my personal life from my life as a [helper].  
______ 8. I am not as productive at work because I am losing sleep over traumatic 
experiences of a person I [help].  
______ 9. I think that I might have been affected by the traumatic stress of those I [help].  
______ 10. I feel trapped by my job as a [helper].  
______ 11. Because of my [helping], I have felt "on edge" about various things.  
______ 12. I like my work as a [helper].  
______ 13. I feel depressed because of the traumatic experiences of the people I [help].  
______ 14. I feel as though I am experiencing the trauma of someone I have [helped].  
______ 15. I have beliefs that sustain me.  
______ 16. I am pleased with how I am able to keep up with [helping] techniques and 
protocols.  
______ 17. I am the person I always wanted to be.  
______ 18. My work makes me feel satisfied.  
______ 19. I feel worn out because of my work as a [helper].  
______ 20. I have happy thoughts and feelings about those I [help] and how I could help them.  
______ 21. I feel overwhelmed because my case [work] load seems endless.  
______ 22. I believe I can make a difference through my work.  
______ 23. I avoid certain activities or situations because they remind me of frightening  
experiences of the people I [help].  
______ 24. I am proud of what I can do to [help].  
______ 25. As a result of my [helping], I have intrusive, frightening thoughts.  
______ 26. I feel "bogged down" by the system.  
______ 27. I have thoughts that I am a "success" as a [helper].  
______ 28. I can't recall important parts of my work with trauma victims.  
______ 29. I am a very caring person.  
______ 30. I am happy that I chose to do this work.  
 

© B. Hudnall Stamm, 2009. Professional Quality of Life: Compassion Satisfaction and Fatigue Version 5 (ProQOL). 

/www.isu.edu/~bhstamm orwww.proqol.org.  
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Bilaga 5 - Framework 
 

Tema: Sekundär traumatisk stress 
 

 Dåligt mående Ofrivilliga tankar Privatliv Risk för sekundär 
traumatisk stress 

Intervjuperson 1 ”Exempel på citat”    
Intervjuperson 2     
Intervjuperson 3     
Intervjuperson 4     
Intervjuperson 5     
Intervjuperson 6     

 
 
 
Tema: Utmattningssyndrom 
 

 Trivsel Arbetsbelastning/påf
restning 

Påverka 
beslut 

Tecken på 
utbrändhet/Ökad 
risk 

Samarbete 
med 
kollegor 

Intervjuperson 1 ”Exempel på 
citat” 

    

Intervjuperson 2      
Intervjuperson 3      
Intervjuperson 4      
Intervjuperson 5      
Intervjuperson 6      

 
Tema : Compassion satisfaction 
 

 Arbetsplatsen/Kollegor Stolthet/Nöjdhet Kan göra skillnad i 
arbetet 

Intervjuperson 1 ”Exempel på citat”   
Intervjuperson 2    
Intervjuperson 3    
Intervjuperson 4    
Intervjuperson 5    
Intervjuperson 6    

 
Tema : Förebyggande och motverkande åtgärder 
 

 Hur man förebygger Hur man motverkar 
Intervjuperson 1 ”Exempel på citat”  
Intervjuperson 2   
Intervjuperson 3   
Intervjuperson 4   
Intervjuperson 5   
Intervjuperson 6   
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