
 
 
 

 
 

 
 

Examensarbete 

Socionomprogrammet 

      Empatitrötthet bland socialarbetare 
 
 
 
     En kvalitativ intervjustudie 
       
 
     Compassion fatigue among social workers 
 
 

 
 
 
Författare: Hero Ghasemlou och Kidane Kifle 

Handledare: Camilla Udo 
Examinator: Susanne Gustafsson 

Ämne: Socialt arbete 
Kurskod:GSA2AF 

Poäng: 15 poäng 
Examinationsdatum: 03-27-2020 



 

 

 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen 
sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed 
ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna 
rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 
 
 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka empatitrötthet bland socialarbetare som arbetar med 

flyktingar. Studien innehåller fem kvalitativa intervjuer med socialarbetare som arbetar med 

flyktingar och som arbetade klientnära med flyktingar under flyktingkrisen år 2015. Studiens 

resultat visar att ingen av respondenterna upplevde empatitrötthet. De hade inte heller tagit del av 

traumatiska berättelser från flyktingarna gällande deras flykt från hemlandet. Respondenterna 

uttryckte dock en annan typ av trötthet. Resultatet visar att den typ av trötthet som respondenterna 

beskrev grundade sig i bristen på förberedelser och riktlinjer. Enligt studiens resultat var trötthet 

på grund av bristen på förberedelser och riktlinjer störst under flyktingkrisen år 2015. Studien visar 

behov av vidare forskning om empatitrötthet bland socialarbetare. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine compassion fatigue among social workers working 

with refugees. The study contains five qualitative interviews with social workers who works with 

refugees and worked with refugees during the refuge crisis in 2015. The study’s results show that 

none of the respondents experienced compassion fatigue. Nor had they heard of traumatic stories 

from the refugees regarding their escape from their home country. However, the respondents 

express another type of fatigue. The results show that the type of fatigue that the respondents 

describe is based on the lack of preparation and guidelines. According to the study results, 

fatigue due to the lack of preparation and guidelines were more common during the refugee 

crisis in 2015. Our study shows the need for further research on compassion fatigue among 

social workers.  
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1 Bakgrund  
Att dagligen möta individer som har varit med om traumatiska händelser eller som lider av psykisk 

ohälsa, kan slita på alla som i sitt yrke arbetar med andra individer. Figley (2002) skriver att 

professionella hjälpare lär sig att vara objektiva och analytiska i sitt arbete och att professionella 

måste kunna lägga sina egna känslor åt sidan för att kunna behandla klienter på bästa sätt. Det 

innebär dock inte att medkänsla eller empati skall undvikas. Utan medkänsla eller empati är det 

inte möjligt att uppfylla det som krävs när det kommer till människobehandlande yrken (Figley, 

2002), som exempelvis socialt arbete. Att kunna se världen ur klientens perspektiv gör det möjligt 

för socialarbetaren att kartlägga insatser som passar de enskilda klienterna och deras unika behov. 

Problematiken uppstår när medkänsla och empati blir övermäktig socialarbetaren, och denne bär 

på en annans lidande, det vill säga när en yrkesverksam ser världen ur den lidande klientens 

perspektiv, så lider även den yrkesverksamme (Figley, 2002). Detta fenomen kallas ibland för 

empatitrötthet och består av en kumulativ påfrestning för den yrkesverksamma. Den kumulativa 

påfrestningen grundar sig i en stark känsla av empati och engagemang för den andre (Isdal, 2017). 

Samtidigt som empati krävs för att kunna känna med klienten, innebär gränslös och övermäktig 

empati alltså en risk för den enskilde socialarbetaren.  

 Avsikten med den här studien är att undersöka empatitrötthet bland socialarbetare. Den främsta 

anledningen till att vi har valt att undersöka empatitrötthet bland socialarbetare har att göra med 

flyktingkrisen år 2015. Sverige var då ett av de länder i Europa som tog emot flest antal flyktingar. 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2016) sökte 163 000 personer asyl i Sverige år 2015. 

Riksdagsförvaltningen skrev i ett protokoll inför interpellationsdebatten år 2015 att flyktingkrisens 

inverkan på Sverige var påtaglig redan i början av flyktingkrisen (Riksdagen, 2015). Socialtjänsten 

tillsammans med vård och kommuner var då under en stor press då socialtjänsten arbetade dygnet 

runt med att ta emot och placera flyktingar. Många kommuner kunde inte hantera den situationen 

med dåvarande befintliga resurser strukturer och regler (Riksdagen, 2015). När vi läste protokollet 

inför interpellationsdebatten väcktes frågan om hur den enskilde socialarbetaren hanterade 

situationen och om de riskerade empatitrötthet. Vi har tidigare stött på forskning vars resultat tyder 

på att socialarbetare riskerar att drabbas av exempelvis empatitrötthet när de arbetar med 

flyktingar. Exempelvis skriver Denkinger, Windthorst, Sount, Blume, Kizilhan et al. (2018) att 

socialarbetare, psykoterapeuter och tolkar som arbetar med flyktingar ligger i en riskzon för att 

drabbas av sekundär traumatisering. Detta styrker även Brides resultat (2007) där det framkommer 

att det är uppenbart att yrkesverksamma socialarbetare utsätts för trauma indirekt, som ett resultat 

av deras arbete med klienter som varit med om traumatiska händelser. Figley (1995) menar i sin 
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tur att en viss grad av empatitrötthet är oundvikligt i arbetet med mänskliga problem och tunga 

teman. Vi har funnit internationella studier inom forskningsområdet, men ingen av dessa studier 

innehåller en svensk kontext. Det tycks finnas ett behov av nationella studier inom 

forskningsområdet och det är en stor anledning till varför vi gör vår studie. 

Det svenska begreppet empatitrötthet motsvarar internationellt sett framför allt begreppet 

compassion fatigue. Inom det internationella forskningsområdet används dock inte enbart 

compassion fatigue. Begreppet Secondary Traumatic Stress (sekundär traumatisering) används för 

att beskriva det som i Sverige kallas empatitrötthet. Sekundär traumatisering innebär den känsla 

av stress som kan uppstå när exempelvis en professionell tar del av en klients traumatiserande 

berättelser. Stressen kan uppstå när den professionelle vill hjälpa eller hjälper den traumatiserade 

personen (Figley, 2002).  I fråga om sekundär traumatisering och närliggande begrepp menar 

Figley (1995) att empatitrötthet kan användas istället. Detta då empatitrötthet beskrivs av Figley 

som ett mindre nedsättande begrepp och är därför att föredra. Fortsättningsvis kommer vi använda 

begreppet empatitrötthet. 

 

2  Syfte och problemformulering 
I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens syfte och frågeställningar, studiens relevans för 

socialt arbete samt studiens centrala begrepp. 

 
2.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka empatitrötthet bland socialarbetare som har arbetat och 

arbetar med flyktingar. För att kunna besvara syftet, hade vi följande frågeställningar:  

 

Frågeställningar: 
 

• Hur förhåller sig socialarbetare till mötet med individer i kris? 

 

• Hur påverkas socialarbetare av flyktingars berättelser? 

 

• Hur ser socialarbetarna på sin yrkesroll nu och under flyktingvågen år 2015? 
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2.2 Studiens relevans för socialt arbete  
En socialarbetare är sitt eget verktyg på så sätt att socialarbetaren använder sig själv i arbetet där 

personligheten spelar en stor roll och precis som andra arbetsplatser, om verktyget inte fungerar, 

kan man inte utföra sitt arbete på ett bra sätt. Stress och psykiska påfrestningar är ett generellt 

problem inom människobehandlande yrken (Arbetsmiljöverket, 2016). Bland annat så 

framkommer det av Arbetsmiljöverket att näringsgrenen vård och omsorg och sociala tjänster är 

det yrkesområde med störst andel psykiska besvär till följd av arbetet. Cirka en av fyra sysselsatta 

socialarbetare som ingår i den nyss nämnda näringsgrenen har besvär till följd av stress och 

psykiska påfrestningar (Arbetsmiljöverket, 2016). 

 
2.3 Centrala begrepp 
I det här avsnittet presenteras och definieras studiens centrala begrepp.  

 

2.3.1 Empatitrötthet 
 Begreppet empatitrötthet eller compassion fatigue är ett begrepp som lanserades av Charles R. 

Figley (Isdal, 2017). Figley (1995) kopplar begreppet till den kostnad de professionella kan få 

’’betala’’ när de känner empati, engagerar sig och bryr sig om sina klienter. Empatitrötthet 

innebär en sårbarhet som professionella inom ett klientnära arbete kan utsättas för. Professionella 

som tar del av sina klienters historier som innehåller rädsla, djup smärta och lidande, riskerar att 

själva känna liknande känslor för att de bryr sig alltför mycket (Figley, 1995). Empatitrötthet kan 

påverka vårat yrkesliv genom bland annat: Låg arbetsmoral: En lägre tro på att arbetet man gör 

är viktigt och anstränger sig i mindre utsträckning. Undvikande av arbetsuppgifter: Vill inte 

utföra vissa uppgifter eller undviker klienter, något som kan upplevas av kollegerna som 

bristande ansvar och solidaritet. Tillbakadragande från kollegerna: Isolering från gemenskapen 

och kontakt med kollegerna. Bristande självförtroende: Mister tron på sin kompetens och 

självförtroende (Isdal 2017). 

 

2.3.2 Socialarbetare 
En socialarbetare arbetar med människor utifrån socialtjänstlagen och möter människor i deras 

sociala och kulturella sammanhang och arbetar för att förbättra deras livsvillkor (Dunk-West, 

2016). En socialarbetares arbete bygger på en rad aktiviteter och åtgärder så som olika former av 

skydd, stöd, behandling och rådgivning på individ, grupp och samhällsnivå. Mer exempel när det 
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kommer till socialarbetarens roll och arbetsuppgifter är att hjälpa människor i kris, utforma 

behovsbaserade samhällstjänster, företräda andra individers rättigheter och främja välfärden i 

samhället (Dunk-West, 2016).  

 

2.3.3 Flykting 
 Enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR (2016) är flyktingar ett begrepp som är kopplat till 

människor som flyr från väpnade konflikter eller förföljelser. Dessa individers livssituation 

betraktas så farlig att de måste söka skydd i ett närliggande land.  

 

3 Begreppets mångfald 
I det här avsnittet kommer vi ge en kort presentation av de begrepp som ligger nära empatitrötthet. 

Eftersom begreppet är mångfacetterat och att det inom forskningsområdet finns flera begrepp som 

beskriver liknande fenomen vill vi belysas begreppets mångfald.  

 

3.1 Sekundär traumatisering 
Närliggande begrepp till empatitrötthet är sekundär traumatisering. Figley (1995) menar att 

sekundär traumatisk stress är den naturliga följden av känslor och beteenden som uppstår på grund 

av att man tar del av en traumatisk händelse som en viktigt närstående eller klient har upplevt. Det 

vill säga stressen som uppstår av att vilja hjälpa en lidande eller traumatiserad person.  Bride, 

Radey och Figley (2007) anser att begreppet är nästintill identiskt med posttraumatisk stress då 

båda innehar symtom som till exempel påträngande syner, undvikande beteende till besvärliga 

situationer och känslor samt stressfyllda tankar. Det som skiljer sig är att traumaexponeringen där 

det i sekundär traumatisering är indirekt. Figley (1995) menar dock att posttraumatisk stress bör 

benämnas som primärtraumatiska stress då all stressreaktion (reaktion på grund av stress) per 

definition är ”post”.  

 

3.2 Utbrändhet 

Maslach (1982) som är upphovsmakaren till Maslach Burnout Inventroy (MBI) definierar 

utbrändhet som en specifik sysselsättningsstress som uppstår när yrkesverksamma blir emotionellt 

utmattade och börjar förlora sin känsla av personlig prestation (skicklighet) i sitt arbete. Denna 
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påtagliga stress kan i sin tur leda till missnöje och som en coopingstrategi, ett tillbakadragande 

från arbetet (Baird & Jenkins 2003). Vidare är utbrändhet förknippat med bland annat sänkt 

självförtroende, depression och känsla av maktlöshet (Figley 1995). Till skillnad från 

empatitrötthet menar Figley (1995) att utbrändhet förekommer succesivt medan empatitrötthet kan 

i sin tur uppstå snabbt och med liten förvarning. Isdal (2017) skriver att utbrändhet i många fall är 

resultatet av en långvarig arbetsrelaterad stress som kan ge både fysiska och psykiska besvär. 

Utbrändhet menar Isdal (2017) handlar främst om ramarna för själva arbetet, det vill säga, 

förhållanden som bristande tid, bristande stöd från arbetsgivare och för många arbetsuppgifter kan 

väcka en reaktion på att inte räcka till på grund av arbetsmiljön. I fråga om hälsorisker för 

socialarbetare är utbrändhet viktigt begrepp då det fyller ut och kompletterar fenomen som 

sekundär traumatisering. Avslutningsvis, kommer vi som tidigare nämnt enbart använda begreppet 

empatitrötthet. Detta då vi delar Figley’s (1995) åsikt om att empatitrötthet är ett mindre 

nedsättande begrepp än till exempel sekundär traumatisering.  

 

4  Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för tidigare forskning som är relevanta för studiens syfte och 

innehåll. Vi inleder avsnittet med information om vilka databaser vi har använt oss av för att 

finna tidigare forskning, därefter presenterar vi den tidigare forskningen.  

 

4.1 Sökprocess 
För att finna tidigare forskning har vi använt oss av databaserna Social Sciences Citation Index 

(Web of Science) och PsychINFO. Resultatet av våra sökningar visade som tidigare nämnt att 

forskningsområdet bland socialarbetare nationellt är begränsat då vi inte fann relevant forskning 

för vårt ämne med svensk kontext. Vad gäller internationell forskning fick vi fram ett lagom 

resultat av forskningsartiklar som är relevanta till vårt ämne. Det här innebär att alla studier som 

presenteras i det här avsnittet är internationella.   

 

4.2 Presentation av tidigare forskning 

Figley (2002) menar att empatitrötthet minskar kapaciteten att vara engagerade i klienterna. 

Skillnaden mellan utbrändhet och empatitrötthet är att det första begreppet innebär fysiskt, mental 

och emotionell utmattning på grund av långvarig känslokrävande situation. Empatitrötthet kan 



 

 13 

uppstå genom att få kännedom om en specifik klients lidande eller traumatiska upplevelser (Figley 

2002). Denkinger et al. (2018) studie visade att de socialarbetare som arbetar med klienter som 

varit med om traumatiska händelser i form av tortyr, fysik, mental samt sexuellt våld under 

fångenskap av en extremistgrupp som Islamiska Staten (IS) kan leda till empatitrötthet. Denkinger 

et al. (2018) resultat visade att upprepad och långvarig kontakt med flyktingar som har 

traumatiskhistorik bedöms som en riskfaktor. En ytterligare riskfaktor är att socialarbetare som 

varit med om tidigare traumatiska händelser i livet riskerar att drabbas av empatitrötthet. 

Denkinger et al. (2018 s) resultat är i linje med Figley (1995) där socialarbetare som arbetar med 

barnärenden löper större risk att uppleva empatitrötthet.  Studien visar att respondenterna önskar 

och uppskattar tillsyn (supervision) något som är rekommenderat för att motverka empatitrötthet. 

Dock kunde inte resultat i denna studie påvisa att tillsyn är en signifikant skyddsfaktor mot 

empatitrötthet. Utan att tillsynen verkar för att hindra arbetsrelateradstress. Studien visar att en 

viktig skyddsfaktor är den kollegiala miljön, det vill säga att det bör finnas goda möjligheter för 

socialarbetarna att kommunicera med varandra (Denkinger et al. 2018).  

Choi’s (2017) studie visade liknande resultat där socialarbetare med egen traumahistorik löper 

större risk att uppleva empatitrötthet. Till skillnad från Denkinger et al. (2018) arbetade 

respondenterna i Choi’s (2017) studie med klienter som upplevt (erfarit) våld i nära relationer eller 

sexuellt våld. Detta var en av tre kriterier för att få deltag i studien. De två andra kriterierna var att 

respondenterna ska inom den senaste månanden kommit i kontakt med klienter som berättat om 

sexuellt våld eller våld i nära relationer. Slutligen ska respondenterna arbeta inom en organisation. 

Av de totalt 1001 tänka deltagare uppfyllde 154 socialarbetare alla tre kriterier. Resultatet visar att 

organisationer som kunde tillhandahålla god handledning, relevant information och stöd bedöms 

som skyddsfaktorer. En organisation med öppen och uppmuntrande kultur ökar socialarbetarnas 

autonomi och kontroll över deras arbete. Även denna studie understryker vikten av en god 

kollegial miljö. Lusk och Terrazas (2015) studie likt Denkinger et al. (2018) forskning belyser 

även den socialarbetare som arbetare med flyktingar. Denna studie tar avstamp vid Amerikansk-

Mexikanska gränsen. Många av flyktingarna från området har varit med om tortyr, kidnappningar 

och våldtäkter. I motsatts till både Choi’s (2017) och Denkinger et al. (2018) studier som var 

kvantitativa är denna studie en flermetodsforskning. Gemensamt för alla tre studier är enkäten 

avsedd att mäta empatitrötthet. Dock inkorporerade Lusk och Terrazas (2015) strukturerade 

intervjuer utöver enkäten. Intervjumaterialet transkriberades och kodades efter teman. Av 31 

respondenter som deltog i studien var majoriteten latinamerikaner samt att alla är spansktalande 

socialarbetare. Lusk och Terrazas (2015) skriver att ouppmärksammad och obehandlad 

empatitrötthet kan ha en negativ inverkan på dels socialarbetarna, arbetsplatsen och klienterna.  
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Den drabbade kan bland annat uppleva mardrömmar, koncentrationssvårigheter och apati. Lusk 

och Terrazas (2015) resultat visade att mer än hälften av respondenterna uppgav att de har haft 

sömnsvårigheter, känt sig lättirriterade och upplevelser av känslomässig domning. Alla 

respondenter talade om att de tänkt på sina klienter när de inte hade för avsikt att göra det. Lusk 

och Terrazas (2015) kvalitativa fynd visade att respondenterna många gånger var chockade och 

ledsna över klienternas berättelser. Klienterna vittnade bland annat om tortyr, våldtäkter och 

avrättningar. Vidare skriver Lusk och Terrazas (2015) att respondenterna blev dock imponerade 

över klienternas mod och styrka. Detta hade i sin tur en positiv inverkan på respondenterna. 

Klienternas motståndskraft fungerade som inspirations för respondenterna 

 

 

5 Teori, tolkningsram 

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens teoretiska utgångspunkt som har använts som ett 

analysverktyg i studien.  

 

5.1  Compassion Stress and Fatigue Model 
Inför den här studien kommer vi att använda oss av Charles R. Figley’s teorimodell Compassion 

Stress and Fatigue Model som teoretisk referensram. Eftersom Figley var den person som myntade 

begreppet empatitrötthet är teorin relevant när vi diskuterar och belyser våra resultat gällande hur 

en socialarbetare kan drabbas av empatitrötthet. Figley’s modell baseras på ett antagande som går 

ut på att empati och emotionell energi upprätthåller ett effektivt terapeutiskt arbetssätt när det 

kommer till att arbeta med individer som lider (Figley, 2002). Enligt Figley kan dock problem 

uppstå om den yrkesverksamme är så medkännande och empatisk att det leder till personligt 

känslomässiga svårigheter i arbetet med individer som behöver hjälp. Nedan presenteras Figley’s 

modell om för empatitrötthet. 
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Figur 1. Compassion Stress and Fatigue Model (Figley 2002) 

 

Empathic Ability (Empatisk förmåga) syftar till att förklara hur empatisk förmåga är hjälparens 

tillvägagångssätt att kunna lägga märke till andras smärta (Figley, 2002). Figley menar att utan 

empati så skulle det endast finnas en liten mängd av stress och empatitrötthet. Samtidigt om 

hjälparen inte hade haft ett empatiskt förhållningssätt gentemot klienten så skulle denne inte heller 

kunna hjälpa klienten på ett bra sätt (Figley, 2002). Att ha en empatisk förmåga är enligt Figley en 

primär faktor för att kunna hjälpa individer som lider, oavsett riskerna som finns. Empathic 

concern (Empatisk oro) innebär en empatisk oro och syftar till den motivation hjälparen har för 

att finnas där för individer som är i nöd och lider. Figley (2002) menar att även om det finns en 

empatisk förmåga, så räcker det inte om hjälparen inte har den motivation som krävs för att hjälpa 

andra. Exposure to client (Exponering för klienten) innebär att socialarbetaren genom en direkt 

kontakt med klienten genomlever klientens känslor och lidande (Figley, 2002). Empathic 

Response (Empatisk respons) syftar till att den yrkesverksamma skall ha en empatisk förståelse 

för att det kan minska på klientens lidande (Figley, 2002). Genom en empatisk respons kan den 

yrkesverksamma hjälparen få inblick i klientens känslor, tankar och beteenden vilket i sin tur 

hjälper den yrkesverksamma att förstå individens situation mer och därav bidra till att minska 

individens lidande. Att ha inblick och känslomässig förståelse innebär dock en risk att den 

yrkesverksamma känner rädsla, ilska eller andra känslor som klienten bär på (Figley, 2002). 
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    Vidare skriver Figleyom den femte variabeln som kallas Residual compassion stress 

(Resterande Empati stress) som är ett resultat av den motivation en professionell har när det 

kommer till att hjälpa andra kombinerat med den empatiska responsen den professionella har till 

sin klient. Empatistress likt annan stress kan ha en negativ inverkan på människans välmående och 

den kan bidra till empatitrötthet om inte den yrkesverksamma har kontroll över sin situation. Att 

uppleva Satisfaction (tillfredsställelse)i arbetet som hjälpare är en faktor som sänker risken eller 

förhindrar empatistress (Figley, 2002). För att kunna känna tillfredsställelse som hjälpare måste 

den yrkesverksamma ha ett rationellt tänkande och medvetenhet om vart hens ansvar slutar och 

vart klientens ansvar börjar (Figley, 2002). Variabeln Disengagement (Att distansera sig) skall 

förebygga empatistress genom att den yrkesverksamma distanserar sig från klienten och dennes 

problematik, enligt Figley (2002). Den yrkesverksamma bör vara medveten om när den skall sluta 

tänka på jobbet eller släppa tankar och känslor som är förknippade med samtalen med klienten för 

att denne skall kunna leva sitt eget liv. Att den yrkesverksamma distanserar sig från klienten och 

hens problematik under rätta omständigheter förhindrar empatistress, enligt Figley (2002). Dock, 

om den yrkesverksamma tillåter sig själv att känna stress kopplat till medkänsla, så kommer hen 

inte kunna ta avstånd från klienten och hens problematik vilket leder till en större risk för 

empatitrötthet.  

   Fortsättningsvis finns i modellen ytterligare tre variabler som spelar en stor roll när det kommer 

till utvecklandet av empatitrötthet. En av dessa variabler kallas för Prolonged Exposure 

(Långvarande exponering) som innebär den kontinuerliga känslan av ansvar för klientens 

vårdande under en längre period (Figley, 2002). För att den yrkesverksamma inte skall drabbas av 

empatitrötthet så är det viktigt att hen får tid för att återhämta sig och en paus från att vara 

professionell, exempelvis med hjälp av en semester eller liknande (Figley, 2002).  Vidare har vi 

det som kallas för Traumatic Memories eller Recollections (Traumatiska minnen) vilken, enligt 

Figley (2002), innebär minnen som kan utlösa symptom av posttraumatiskt stressyndrom samt 

element som depression och ångest. Om vi leker med tanken att den yrkesverksamma har varit 

med om något traumatiskt, kan dessa minnen dyka upp igen ifall hjälparen tar del av liknande 

historier från sin klient/er vilket kan orsaka en emotionell reaktion. Avslutningsvis, finner vi den 

sista variabeln som kan leda till empatitrötthet, Life Disruption (Livsstörning). Figley (2002) 

menar att Life Disruption innebär oväntade förändringar i en persons liv som kräver full 

uppmärksamhet, exempelvis att den yrkesverksamma drabbas av sjukdom, förändringar i sin 

livsstil eller liknande. Om så kallad life disruption sker i kombination med de tidigare nämnda 

riskvariablerna riskerar den yrkesverksamma komma att utveckla empatitrötthet (Figley, 2002).  
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6 Metod 
I detta avsnitt behandlas tillvägagångssättet för studien. Avsnittet har behandlat studiens design, 

urval, datainsamlingsmetod, analysmetod och studiens trovärdighet. Avsnittet avrundas med en 

metoddiskussion.  

 

6.1  Studiens design 
Denna studie har en kvalitativ forskningsdesign. Den här typen av forskningsdesign hjälper 

forskaren att förstå världen ur respondenternas synvinkel och bidrar till att utveckla förståelse för 

respondenternas erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2014). Valet av design gjordes utifrån syftet 

med utgångspunkt i en önskan och ambition att få ökad kunskap om och förståelse för 

empatitrötthet bland socialarbetare. Denna studie bygger på respondenternas egna ord och 

upplevelser som framkommit i de genomförda intervjuerna.  

 

6.2 Urval/respondenter 
Urvalet av respondenter skedde med ett så kallad bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval 

innebär, enligt Bryman (2011), ett urval som är tillgänglig för forskaren och passar att besvara 

syftets frågeställningar. Inklusionskriterierna var att respondenterna skulle ha en 

socionomexamen, ha arbetat klientnära under flyktingvågen 2015 samt varit yrkesverksam inom 

socialt arbete i minst fem år.   

   För att nå möjliga respondenter mejlade vi chefer för enheten barn och unga och efterfrågade 

socialarbetare som arbetar och hade arbetat med flyktingar år 2015. I mejlet ingick information 

kring vår studie, våra kontaktuppgifter och ett erbjudande om att komma och muntligt informera 

om studien. Vi bifogade även studiens informationsbrev (se bilaga 1). Cheferna vidarebefordrade 

sedan mailet till sina anställda. 

   Fem socialarbetare som uppfyllde inklusionskriterierna deltog i studien. Målet var från början 

att studien skulle innehålla minst sex respondenter men det uppstod ett bortfall av en socialarbetare 

då denne befann sig väldig långt ifrån oss geografiskt. På grund av resekostnader planerades denna 

intervju per telefon. Bryman skriver (2011) att en fördel med telefonintervjuer är att det är billigare 

att göra en kvalitativ intervju via telefon. På grund av olika omständigheter genomfördes dock inte 

den planerade telefonintervjun och därav blev det fem intervjuer totalt.   
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6.3 Insamling av data  
Fem intervjuer genomfördes under januari månad år 2020. De individuella intervjuerna var 

semistrukturerade och leddes av en intervjuguide (se bilaga 2). Bryman (2011) förklarar 

semistrukturerade intervjuer som en intervjuform där forskaren har en lista över särskilda teman 

som skall behandlas, det vill säga, en intervjuguide. Fortsättningsvis har respondenterna trots 

särskilda teman som skall behandlas, en stor frihet att själva få utforma svaren på sitt eget sätt. 

Larsen (2018) förklarar att frågor som ställs i en semistrukturerad intervju nödvändigtvis inte 

behöver ingå i intervjuguiden om det är så att forskaren ställer en följdfråga som knyter an till 

något som respondenten sagt, så som ”Kan du berätta mer?”, ”Kan du ge något exempel på det du 

just beskrivit?”. Eftersom vi ville lämna ett stort utrymme för respondenternas egna utsagor och 

beskrivningar av deras upplevelser utan att de skulle bli styrda av en särskild fråga föll valet på 

semistrukturerad intervjuform. Vad gäller vår intervjuguide så utformades den utifrån inspiration 

av den svenska översättningen av Compassion Fatigue Test (CFS) och valde utifrån studiens syfte 

och frågeställningar ut elva huvudfrågor av de 66 som enkäten inkluderar. Vi hade till en början 

tänkt oss att ha en kvantitativ forskningsdesign och då använda oss av originalenkäten, men då vi 

önskade djupare svar och ta del av socialarbetarnas reflektioner kring fenomenet empatitrötthet 

valde vi kvalitativ design där respondenterna gavs möjlighet att utveckla svaren.  

 

6.4  Intervjugenomförande 
Alla fem intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats för deras egen bekvämlighet. 

Intervjuerna utfördes i respondenternas arbetsrum och ibland i ett mötesrum, beroende på vad 

respondenterna själva kände för. Vi inledde varje intervju med att kort återberätta om uppsatsens 

syfte och bakgrunden till varför vi vela undersöka empatitrötthet bland socialarbetare. Innan 

intervjuerna påbörjades fick informanterna läsa informationsbrevet, sedan fick de även skriva 

under en samtyckesblankett. Vi båda var aktiva under intervjuerna och hade delat upp ansvaret för 

att ställa frågorna utifrån vår intervjuguide. Intervjuerna spelades in med en bandspelare med 

respondenternas godkännande. Intervjuerna kunde pågå mellan 15 till 40 minuter.  
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6.4.1 Analysmetod 
6.4.2 Transkribering av intervjumaterial  
Vi påbörjade analysen med att transkriberade det insamlade intervjumaterialet ordagrant i ett 

Worddokument. Däremot, har vissa citat korrigerats i resultatavsnittet för att undvika talspråk och 

utfyllnadsord. Detta skedde utan att innehållet i citaten ändrades. Anledningen till varför vi valde 

att korrigera vissa citat var för att underlätta läsningen för läsaren. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) kan respondenternas talspråk korrigeras till skriftform när den språkliga formen inte är av 

relevans för studien.  

 

6.4.3 Tematisk analys: 
I denna studie har det insamlade materialet analyserats med tematisk analys. Bryman (2011) menar 

att tematisk analys är den vanligaste formen att använda sig av när det kommer till att analysera 

kvalitativa data. Tematisk analys innebär att det material som har samlats in systematiseras i form 

av teman. Valet av tematisk analysmetod motiverades av att vi ville låta materialet tala för sig 

självt så långt som möjligt, det vill säga att respondenternas berättelser skulle återges så textnära 

som möjligt.  

   Vi genomförde studiens analys i enlighet med en beskrivning av hur en tematisk analys 

genomförs av Braun och Clarke (2006). Beskrivningen innehåller sex faser som är följande:  

 

Fas 1 - Att bekanta sig med datamaterialet 

Första fasen inom den tematiska analysen handlar om att bekanta sig med det insamlade 

datamaterialet. Bekantskap med materialet kan ske genom att läsa igenom det ett antal gånger 

(Braun & Clarke, 2006). För att vi skulle kunna bekanta oss med materialet påbörjade vi analysen 

som tidigare nämnt med att transkribera det insamlade materialet i ett Word-dokument. Efter 

transkriberingen läste vi igenom materialet ett antal gånger för att söka efter återkommande 

mönster och intressanta citat i förhållande till studiens frågeställningar. När vi hade bekantat oss 

med materialet tog vi oss till nästa fas.  

   Fas 2 - Generera koder  

Andra fasen påbörjas när forskaren har bekantat sig med datamaterialet och har funnit material 

som är intressant för studien (Braun & Clarke, 2006). Fasen består av att generera koder ur det 

transkriberade materialet.  Koder innehåller egenskaper hos en del av datan som är intressant för 
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den individ som utför analysen. Koderna hänvisar även till det mest grundläggande element av 

rådata som bedöms som meningsfullt för studien. Enligt Braun och Clarke’s förklaring finns det 

flera olika sätt att koda material på. Vi kodade återkommande mönster och intressanta citat i 

förhållande till studiens frågeställningar genom att använda oss av färgpennor där olika färger 

representerade studiens olika frågeställningar. Exempelvis så valdes en blå färg till den första 

frågeställningen. Varje utsaga som berörde den frågeställningen markerades med blå färg. Därav, 

grupperades koderna. När datan hade kodats och samlats, påbörjades fas tre.  

   Fas 3 – Leta efter teman  

Den tredje fasen av en tematisk analys handlar om att hitta teman i sina koder. Fasen involverar 

en sortering av de olika koderna som skall leda till potentiella teman (Braun & Clark, 2006). För 

att hitta potentiella teman skall man analysera koderna och överväga hur de olika koderna kan 

sammanlänkas för att kunna bilda ett övergripande tema. När vi letade efter potentiella teman 

kategoriserade vi de koder som handlade om samma ämne tillsammans. Detta tillvägagångssätt 

upprepades tills de olika koderna vi hade kunde sammanlänkas och bilda ett övergripande tema. I 

beskrivningen av Braun och Clark (2006) framkommer det att vissa koder kan fortsätta bilda 

exempelvis huvudteman, medan vissa andra koder kan bilda subteman. Vid den här fasen hade vi 

fått fram ett antal potentiella teman och subteman som var intressanta. Däremot hade vi ännu inte 

gått in på detaljnivå i de olika teman och subteman som vi hade fått fram. Detta sparade vi till fas 

fyra som presenteras nedanför. 

   Fas 4 – Granska teman 

I den fjärde fasen av den tematiska analysen skall man utföra en genomgång av de huvudteman 

och teman som framkom i den tredje fasen. I beskrivningen framkommer det att i den här fasen 

kan det komma bli uppenbart att vissa teman inte riktigt är teman (Braun & Clark, 2006). Det kan 

exempelvis bero på att det inte finns tillräckligt mycket med data för att stödja ett specifikt tema, 

det kan även bero på att två separata teman kan tillsammans bilda ett huvudtema. I den här fasen 

övervägde vi vad som var huvudteman respektive subteman och vad som inte kvalificerades som 

teman.  Redan i den tredje fasen var vi nöjda med de olika huvudteman och subteman vi hade fått 

fram. När vi dock hade en granskning av de teman vi hade fått fram så kunde vi identifiera att 

vissa huvudteman hade passat bäst som subteman och vissa teman som vi hade fått fram, tog vi 

bort. De teman som vi tog bort innehöll inte tillräckligt mycket relevant data för vår studie. När vi 

var nöjda med de huvudteman och subteman vi fick fram, tog vi oss till fas fem i beskrivningen. 
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Fas 5 – Namnge och definiera teman 

Den här fasen består i att namnge och definiera de teman man har fått fram (Braun & Clark, 2006). 

När vi kom fram till denna fas fick vi fram tre stycken huvudteman med följande namn: Att hjälpa 

människor, Exponering och Trötthet, respektive huvudteman innehöll två subteman var (se figur 

2).  

 

Fas 6 – Presentera teman 

Den här fasen börjar när det finns en uppsättning av utarbetade teman, fasen består av att presentera 

de huvudteman och subteman som den tematiska analysen resulterade i (Braun & Clark, 2006). 

Inför den här fasen hänvisar vi till avsnitt 8 som är studiens resultat.  

 

 

 

 

Figur 2. Teman och subteman 
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6.4.4 Studiens tillförlitlighet 
Tillförlitlighet i en kvalitativ studie nämns utifrån fyra delkriterier enligt Bryman (2011). 

Delkriterierna är följande: Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och Konfirmering (Bryman, 

2011). Denna studies tillförlitlighet motiveras nedanför utifrån de nyss nämnda delkriterierna.  

 

6.4.5  Trovärdighet  
Motsvarigheten till trovärdighet inom kvantitativ forskning är intern validitet (Bryman, 2011). Att 

skapa en trovärdighet inom kvalitativ forskning innebär bland annat att forskningen har utförts i 

enlighet med de regler som finns. Dessa regler är de etiska riktlinjer som finns för forskning som 

Vetenskapsrådet har utarbetat skriver Larsen (2018). De etiska riktlinjerna fungerar som generella 

riktlinjer för all forskning som utförs. I denna studie har detta kriterier för trovärdighet säkerställts 

genom att alla studiens delar har utförts enligt de riktlinjer som finns gällande forskning.  (se 

avsnitt 7). En annan viktig aspekt för att den kvalitativa studien skall uppfattas som trovärdig är 

att forskarna efter transkribering av intervjuerna skall delge materialet till respondenterna. Detta 

kallas för respondentvalidering, vilket på engelska nämns som member checking eller member 

validation (Bryman, 2011). Avsikten med att delge materialet är att respondenterna skall kunna 

bekräfta att forskaren har tolkat deras utsagor på ett korrekt sätt. Utifrån det tillvägagångssättet har 

respondenterna en möjlighet att godkänna det resultat som studiens forskare har fått fram. På grund 

av den korta tidsram föreliggande studie har, fanns det inte en möjlighet att få resultatet bekräftat 

av studiens respondenter. Däremot har ett annat tillvägagångssätt använts för att säkerställa att vi 

i denna studie förstod respondenten rätt. Under intervjuerna ställde vi följdfrågor och vid behov 

bad vi respondenterna förklara vad de menade för att försäkra oss om att vi tolkat utsagorna rätt. 

Respondenterna fick även utrymme att ställa frågor till oss om de inte förstod en fråga för att deras 

svar skulle utgöra en så stark trovärdighet som möjligt.  

 

6.4.6 Överförbarhet 
Överförbarhet motsvarar extern validitet inom kvantitativ forskning (Bryman, 2011). Kvalitativ 

forskning syftar inte till att generalisera resultat utan snarare belysa den kontextuella betydelsen 

och att finna ett djup när exempelvis mindre grupper studeras. En studies eventuella överförbarhet 

till andra kontexter kräver att forskaren ger en tydlig beskrivning av studiens alla delar (Bryman, 

2011). Vi är medvetna om att skapa överförbarhet inom en kvalitativ studie är svårt men trots det 

vill vi påpeka att vi inte har uteslutit att ge tydliga beskrivningar för studiens alla delar.  Vi har 
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försökt med hänsyn till den här delkriterien ge så täta beskrivningar som möjligt inom studiens 

alla delar. 

 

6.4.7  Pålitlighet 
Pålitlighet är enligt Bryman (2011) att jämföra med reliabilitet. När det kommer till pålitlighet 

skall forskaren tydligt kunna redogöra samtliga delar inom forskningsprocessen, så som 

problemformulering, urvalsprocess, fältanteckningar, intervjuutskrifter samt beslut som rör 

analysen av insamlat data. Dessa redogörelser skall finnas tillgängliga för att läsaren skall kunna 

granska studien och avgöra om studiens slutsatser är berättigade (Bryman, 2011). I denna studie 

handskas pålitlighet med att i möjligaste mån ge tydliga redogörelser för samtliga delar i 

forskningsprocessen samt belysa resultat med ordagranna citat. Intervjuutskrifter är dock inte 

inkluderade med hänsyn till de etiska riktlinjerna samt intervjupersonernas integritet.  

 

6.4.8 Konfirmering 
Det fjärde kriteriet är konfirmering som innebär att läsaren skall ges ”möjlighet att styrka och 

konfirmera’’ (Bryman, 2011, s. 355). Konfirmering motsvarar objektivitet. Eftersom det inte går 

att nå en total objektivitet inom kvalitativ forskning skall forskaren kunna styrka och konfirmera 

att hen har handlat i god tro. Det innebär att forskaren skall kunna bevisa att personliga värderingar 

inte har påverkat utförandet eller slutsatsen av studien (Bryman, 2011). I denna studie har vi som 

författare i möjligaste mån försökt förhålla oss så objektiva som möjligt. Exempelvis har vi 

tillsammans diskuterat kritiskt kring ämnet och försökt ifrågasätta vår egen förförståelse och 

föreställningar om ämnet. Vad gäller den valda teoretiska inriktningen, föll det naturligt för oss att 

använda Figley’s teorimodell (2002), vilket har bidragit till att belysa och diskutera resultatet. 

 

6.4.9 Metoddiskussion 
Vårt mål med den här studien var att få en djupare förståelse kring det valda ämnesområdet. 

Studien var av kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer, som det tidigare framgått. Vi 

har diskuterat tillsammans att vi hade kunnat använda oss av fokusgrupper som en metod. Larsen 

(2018) skriver att en intervjuform som fokusgrupper går ut på att forskaren samlar en grupp av 

människor som diskuterar ett specifikt ämne. Forskaren är intresserad av hur olika individer i en 

grupp diskuterar det specifika ämnet (Kvale & Brinkmann, 2017). Forskaren är dock inte 

intresserad av att nå samförstånd i ämnet som gruppen skall fördjupa sig inom, denne vill åt olika 
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uppfattningar i exempelvis en fråga (Kvale & Brinkmann, 2017). Bryman (2011) menar att i 

vanliga intervjuer ställs respondenterna sällan inför ifrågasättanden. Medan i en fokusgrupp 

argumenterar respondenterna med varandra och tvingas till att försvara och ifrågasätta varandras 

åsikter. Diskussionen som uppstår ger forskaren en möjlighet att få en mer realistisk beskrivning 

av vad respondenterna tycker och tänker, då de tvingas reflektera. Bryman (2011) anser att ett 

meningsskapande kan ske genom diskussioner och i samspelet mellan människor. Detta tycker 

även vi, på så vis hade våran data och resultat blivit annorlunda med denna metod tror vi.  

   Det finns dock begränsningar med fokusgrupp som intervjuform. Bryman (2011) skriver bland 

annat att datamängden man får in kan snabbt bli stor samt svår att analysera. Diskussionerna som 

uppstår i gruppintervjuerna kan resultera i ohörbara avsnitt som försvårar dels transkriberingen 

men också tolkningen av datan. Detta i sin tur leder till en analysproblematik. Ännu en begränsning 

är att fokusgrupper överlag är svåra att organisera. Man måste få olika grupper av individer att 

dels ställa upp men även finna en tid som passar alla deltagare (Bryman, 2011). Den nyss nämnda 

begränsningen, med tanke på vår tidsram, är den stora anledningen till varför vi undvek att använda 

oss av fokusgrupper.  

   Vi har även diskuterat vårt val av kvalitativ metod i jämförelse med kvantitativ metod. När det 

kommer till kvalitativ datainsamlingsmetod finner vi vissa begränsningar. En begränsning med 

den kvalitativ insamlingsmetoden jämfört med kvantitativ insamlingsmetod är att kvalitativ 

forskning är ute efter en mer beskrivande forskning som består av en liten grupp individer med 

vissa gemensamma egenskaper (Bryman, 2011). Det här innebär att det inte går att generalisera en 

kvalitativ forskningsstudies resultat till resterande population i samhället (Larsen, 2018). Däremot 

kan forskning med kvantitativ forskningsmetod generaliseras. Anledningen till varför kvantitativa 

forskningsresultat kan anses som generaliserbara är för att kvantitativ forskning eftersträvar en 

bredd och inte ett djup (Larsen, 2018; Bryman, 2011). Vi valde kvalitativ metod som vår 

forskningsdesign då vi som tidigare nämnt ville få en ökad kunskap och förståelse för 

empatitrötthet bland socialarbetare, vi ville att vår studie skulle bygga på respondenternas egna 

ord och upplevelser. Självklart hade vi velat ha den övergripande uppfattningen som kvantitativ 

metod kan erbjuda med den bredd man får ut av den typen av forskningsdesign. För denna studie 

var det dock mer värdefullt att få djupa och berikande svar från våra respondenter.  

   Fortsättningsvis har kvantitativa forskare kritiserat kvalitativ forskning för att vara alltför 

subjektiv (Bryman, 2011). De syftar på att kvalitativa forskningsresultat bygger på forskarnas 

osystematiska uppfattningar om vad som är prioriterat samt att kvalitativa forskare etablerar nära 

och personliga förhållanden med respondenterna. Kvantitativ forskning å andra sidan innehåller 
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explicita frågeställningar och kan visa att forskningen har en koppling till existerande litteratur 

och angelägna teoretiska idéer angående ett visst tema (Bryman, 2011). Något som kan vara viktigt 

att diskutera är att en av författarna till denna studie har haft verksamhetsförlagd utbildning med 

vissa av respondenterna. Det här kan i viss mån ha påverkat förhållandet mellan forskare och 

respondent, men vi har försökt i allra möjligaste mån att vara så objektiva och kritiska som möjligt 

under denna forskningsprocess för att inte påverka resultatet.  

 

7 Etiska överväganden 
När en studie innefattar individer, är det särskilt viktigt att säkerställa att studien sker under etiskt 

godtagbara former. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra grundläggande etiska aspekter och 

individskyddskrav att beakta vid forskning. Det första är informationskravet, som innebär att 

forskare tydligt skall informera respondenterna om studiens syfte samt ge respondenterna 

möjlighet att ställa frågor samt tydliggöra att deltagande är frivilligt och de har rätt att avbryta sitt 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie fick socialarbetarna ta del av ett skriftligt 

informationsbrev och en muntlig beskrivning av studien. Det gavs även möjlighet att ställa frågor 

om studien. I informationsbrevet (se bilaga 1) framgick förutom studiens syfte och genomförande 

att som undersökningsdeltagare garanteras anonymitet. Det vill säga att deras identitet inte skulle 

röjas på något sätt samt att intervjumaterialet förvaras i enlighet med konfidentialitetskravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att ingen obehörig kan identifiera deltagarna samt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har säkerställt att materialet inte är tillgängligt för någon förutom oss 

som författare och vår handledare eller att uttalanden går att koppla till någon individ. Direkt efter 

de inspelade intervjuerna transkriberats (och anonymiserats i det skriftliga materialet) har 

inspelningarna raderats. Vi var även tydliga att informera frivillighet och deras rätt att avbryta 

fortsatt deltagande utan negativa följder för dem. Fortsättningsvis inhämtades samtycke enligt 

samtyckeskravet i samband med att informationsbrevet tilldelades till respondenterna. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en studie själva bestämmer kring sin medverkan i en 

studie (Vetenskapsrådet, 2002). Även nyttjandekravet beaktades vilket innebär att de uppgifter 

som samlas in från deltagarna endast används för studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). I 

informationskravet framkom att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas inom 

studiens ändamål. I samband med beaktandet av dessa fyra grundläggande etiska aspekter har vi 

inför denna studie besvarat en blankett för etisk egengranskning som är utformad av den 
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forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna (se bilaga 3). Efter att vi besvarade alla frågor i 

blanketten blev det tydligt att ingen etisk prövning var nödvändig.  
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8  Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi studiens resultat. Avsnittet inleds med en presentation av studiens 

respondenter, därefter presenterar vi studiens resultat genom tre av våra teman.  

 

8.1 Respondenterna 
Samtliga fem respondenter har socionomutbildning. År av erfarenhet som socionom varierade 

mellan 10-36 år med ett medeltal på 21,4 år av yrkeserfarenhet. En man och fyra kvinnor deltog i 

studien. Deras ålder varierade mellan 33-56 år (medelålder 46,2). 

 

Tabell 1. Demografisk data 

 

 

8.2 Teman och subteman 
I detta avsnitt redovisas resultatet från den tematiska analysen av de genomförda intervjuerna. I 

analysen kunde vi urskilja tre teman: Att hjälpa människor, Exponering samt Trötthet. I varje tema 

framträdde två subteman som presenteras nedan med citat från intervjuerna.  
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8.3 Att hjälpa människor  
I detta tema inbegrips olika aspekter av hur socialarbetare upplever sitt arbete som framför allt 

handlar om att hjälpa människor i kris. I intervjuerna uppgav respondenterna vikten och värdet av 

att hitta en balans mellan det professionella och det privata livet för att orka arbeta med att hjälpa 

människor i utsatta situationer. Att kunna urskilja var gränserna går gällande när det egna ansvaret 

slutar och när klientens börjar var något som respondenterna lyfte fram.  

 

 Balans 

Ifråga om balans delade respondenterna liknande svar. De beskrev att det ofta finns en större 

benägenhet att ta med sig arbetet hem när man är ny och saknar yrkeserfarenhet. Respondenterna 

uppgav att det när de var nya i yrket uppstod det ofta situationer när de tänkte på de hjälpsökande 

efter arbetstid. Vidare menade majoriteten av respondenterna att de blivit bättre med åren att skilja 

mellan jobb och privatliv bland annat genom att rent konkret avgränsa sig på arbetet genom att 

exempelvis stänga sin dörr.  

 

[…] Nej jag tycker att jag har blivit duktig på att med åren, som sagt att stänga dörren. Det är 

också en strategi man måste ha för att orka med det här jobbet, man kan inte sitta hemma och 

grubbla. Förut kunde jag mer vara så här att man åker hem och tänker, gjorde vi rätt, borde vi ha 

gjort si eller så, hur blir det dem här barnen i helgen? Idag kan jag mer vila, tror jag, att den 

bedömning vi har gjort och sen får jag tänka att vi fortsätter imorgon. Sen kan det alltid komma 

tankar för det är ändå människor det handlar om. (Intervju 5) 

 

Respondenterna beskrev att man som professionell måste lära sig att dra gränser när man kommit 

hem, där man intalar sig själv att ‘man inte kan göra något åt det där nu. Respondenterna uppgav 

vidare att det är på det viset de lärt sig att hitta en balans, att acceptera att de måste låta saker vara 

för att orka nästkommande arbetsdag och vara professionell i längden. En strategi var att sätta 

gränser och hitta en balans genom en del reflektionstid. Exempelvis kunde de i bilen på väg hem 

från arbetet eller under raster reflektera kring sitt arbetssätt och att sätta gränser för sig själv 

förhålla sig sval men inte kall för att hitta en balans. På så vis kunde de finna balans mellan 

privatliv och arbete. Respondenterna betonade också vikten av att själv kunna bilda sig en 

uppfattning om klientens situation för att kunna ta ett balanserat ansvar och inte ta över hela 
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klientens liv eller tänka att de ska rädda denna människa. Att lämna arbetet en period för ett annat 

eller för att studera var ett sätt att återfinna balans och inse att inte ta det som sker på arbetet 

personligt.  

 

[...] det har varit flera händelser tidigare där man hamnat i moment 22 och man undrar hur ska 

jag göra, hur ska jag släppa jobbet när jag åker hem? Jag har varit väldigt nära att gå in i väggen 

också och då har jag fått tagit tag i det och tog tjänstledig för att jag klev alldeles för mycket i 

rollen och jag tog det väldigt personligt. Och då kände jag det här funkar inte. Då började jag 

läsa systemvetenskap istället och började programmera. Men efter två år märkte jag att nej jag 

får ingenting av det här, jag vill komma tillbaka till att jobba med människor och fick lära mig 

hantera gränserna. (Intervju 4) 

 

Påverkan 

Respondenterna reflekterade kring huruvida de blir känslomässigt påverkade av de berättelser som 

de i sitt arbete får ta del av. Även här var svaren entydiga där majoriteten menar att de blir 

känslomässigt påverkade och berörda, men menade att de inte upplevt nedstämdhet på grund av 

att de tagit del av diverse berättelser.  

 

[…] Jag har upplevt… nedstämdhet skulle jag inte säga, men jag har upplevt att det har känts 

tungt när jag har hört berättelser när jag har sett väntetider på beslut, när jag sett den maktlöshet 

personer upplever i det vakuum som uppstår när man inte vet något om sin framtid. (Intervju 2) 

 

Respondenterna berättade att det var särskilt betungande när de skulle ge ett besked som till 

exempel rörde omplacering av de ensamkommandebarnen. Respondenterna förklarade hur svårt 

det var att behöva berätta för en ungdom som blivit uppskriven i ålder att den inte längre får bo 

kvar i dennes nuvarande hemmiljö då den i lagens mening inte längre är barn. Detta beskrevs som 

besvärliga möten.  

 

[...] Det är klart jag kan bli påverkad men inte att de påverkar mig att jag mår dåligt. Däremot 

kan det påverka mig inför när jag måste fatta ett beslut inför svåra saker. Att komma fram till ett 
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beslut som måste fattas. Det är klar jag påverkas av vad folk berättar eller vad det har varit med 

om men inte så att jag går ner mig, det tycker jag inte. (Intervju 3) 

  

Alla respondenterna menade att yrkesverksamma bör vara professionella och att det innebär att ta 

del av svåra berättelser. En respondent ansåg att eftersom de ensamkommande barnen redan har 

mycket med sig är det väldigt viktigt att möta personen här och nu för att få veta mer om deras 

individuella behov.  

 

8.4 Exponering  
Respondenterna talade om hur de upplevde att det var att exponeras för berättelser om svåra 

trauman. De menade att de i vissa klientmöten fick ta del av djupt personliga berättelser medan 

det i andra möten helt saknades personliga berättelser eller trauman. 

 

Att ta del av berättelser  

I detta subtema återfinns respondenternas tankar och funderingar om hur det kan vara att ta del av 

klientens personliga berättelser om sitt liv och situationer de varit med om. Enligt respondenterna 

har klienternas berättelser inverkan på dem bland annat genom att de ibland har stannat kvar hos 

dem i tankarna.  

 

[...] Ja självklart, det var väldigt blandat. Det finns många drag man kan dra ifrån allas historier 

så finns det liksom mycket trauma. Och en gemensam grej som många av de hade var att de inte 

kunde sova på nätterna eller att mörkret var fruktansvärt. Det var för flera år sedan nu där man 

skulle göra en utflykt till ett specifikt ställe som de unga flyktingarna var nyfikna av. När det var 

dags att gå in i det här stället började många av dem gråta, det väcktes något som man inte ville 

väcka och det var ingen som hade tänkt på det. Det blev ingen bra utflykt alls. (Intervju 4) 

 

Respondenterna berättade att de ofta fick ta del av berättelser om rädsla och saknad. Rädsla för 

mörker var något som många av respondenterna upplevde att de ensamkommande barnen hade 

gemensamt. Utöver rädslan för mörker var ensamhet och saknad efter familj ett återkommande 

samtalsämne bland flyktingarna som respondenterna tog del av och blev berörd av och ville agera 
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för att hjälpa. Vid dessa situationer ansåg respondenterna att de hade verktyg att hantera uppgiften 

och kunna agera. Det kunde röra sig om att konkret hjälpa de ensamkommande att kontakta andra 

myndigheter eller ideella organisationer som till exempel Röda Korset för att lokalisera 

familjemedlemmar. Om rädslan för mörkret blev för påtaglig kontaktade de Barn och 

Ungdomspsykiatrin (BUP).  

 

Avsaknad av traumatiska berättelser  

Respondenterna menade att det vid vissa möten inte framkom några traumatiska berättelser. En 

del av respondenterna som arbetade med målgruppen ensamkommande barn valde medvetet att 

inte aktivt fråga om flykten för att de var medvetna om att den frågan mer rörde Migrationsverket 

och påpekade att även de ensamkommande barnen uttryckte att flykten från hemlandet inte var 

något som berörde Socialtjänsten.  

 

[…] Jag ska säga att alla de ungdomar som vi träffade så gick vi inte in i deras berättelser. Vi 

valde medvetet att inte göra det, att inte ställa frågor om det för vi visste att det skulle de få berätta 

det för migrationsverket. Jag kan inte minnas någon som frivilligt, vi gick liksom inte in och ställde 

frågor om resan hit eller flykten hit. Utan det var om de skulle berätta något mer. Men jag har 

inte tagit del av deras flyktberättelser mer än att det skulle ha varit svårt har de ju sagt och att de 

har haft mardrömmar om det de har varit med om. (Intervju 3) 

 

Att inte fråga om flykten var som tidigare nämnt en strategi som respondenterna använde sig av 

för att de ensamkommande barnen inte skulle behöva upprepa allting flera gånger.   

Respondenterna kunde då istället be om tillåtelse att få ta del av tidigare dokumentation om 

personen ifråga. Enligt respondenterna var det tufft att ta del av traumatiska berättelser genom 

dokumentation, men ändå inte samma sak som att befinna sig i rummet när de ensamkommande 

barnen gör sin redogörelse.  

 

[…] För att de inte ska behöva upprepa allting igen fick jag deras tillåtelse att läsa det som redan 

var dokumenterat om de. Det gjordes alltid en utredning för att ta reda på vart de skulle placeras, 

om det ska bli HVB eller familjehem. Det blir därför lite en annan sak att läs. (Intervju 1) 
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8.5 Trötthet  
Detta tema inbegriper respondenternas beskrivningar av trötthet där de bland annat berättade om 

upplevd trötthet som de inte nödvändigtvis kopplade till klienternas berättelser. De ansåg snarare 

att det handlade om organisationen och de organisatoriska förutsättningarna att möta och hjälpa 

klienter. 

 

Förtvivlat trött 

Respondenterna berättade om en upplevd trötthet som inte nödvändigtvis berodde på flyktingarnas 

berättelser. De reflekterade kring hinder och möjligheter i yrket och funderade kring om de skulle 

ha valt samma yrke idag där vissa menade att det hade gjort samma yrkesval och andra inte. 

 

[...] Jag hade inte valt att jobba med det jag gör idag. Jag kanske har upplevt mer än empatitrötthet 

under den här perioden och också efteråt upplevt en stor trötthet, det har varit en jättejobbig 

period. Så att det har gjort något med oss som var i detta men kanske mer än empatitrötthet, en 

trötthet och frustationen som har tagit hårt på krafterna, en förtvivlan. (Intervju 2) 

 

Respondenterna förklarade att det fanns en trötthet som inte kunde sättas ord på och menade att 

det inte handlade om en trötthet kring empati för de berättelser och upplevelser hen har tagit del 

utan mer en generell trötthet kring hela arbetssituationen med flyktingar och särskilt flyktingkrisen 

år 2015. Samtidigt betonade de att det var fantastiskt att få arbeta med individer från andra länder, 

men berättade att de ibland kunde känna att de tappat empati. 

 

[…] Jag kan ju vara ärlig och säga att när jag lyssnar på dessa berättelser idag så berör det inte 

mig på samma sätt, det gör det faktiskt inte. Och det är på både gott och ont för att ungdomens 

del visar det att jag verkligen kan lyssna på en sådan berättelse och det kanske var värre i början 

och de kanske nästan såg att man börja gråta själv. Så det är liksom på det sättet det är gott att 

man nu är man van att höra det mesta fast samtidigt tänker man, har jag blivit helt avtrubbad, har 

jag tappat empatin? (Intervju 5) 
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Brist på riktlinjer 

Respondenterna berättade att det idag finns tydligare riktlinjer än tidigare och uppgav att de 

saknade klara riktlinjer för hur de skulle hantera krisen år 2015. De upplevde då stora brister i 

resurser bland annat gällande flyktingars boendesituationer, där de menade att de som 

professionella inte kunde bistå flyktingarna så som de önskade. Det kunde exempelvis röra sig om 

att det fanns alltför få boenden till svårigheter vid omplaceringar. Det kunde också handla om 

bristande riktlinjer och problematiken som kunde uppstå vid åldersuppskrivning.  

 

[…] Ja kunde bli frustrerad över väntetider, hela Sverige blev ju tagna på sängen av att det kom 

så många vi mäktade inte med de behoven i den omfattningen (Intervju 2). 

  

Det framkom i intervjuerna att det ibland kunde komma uppemot ett tiotal ensamkommande barn 

inom loppet av en arbetsvecka under 2015. Detta resulterade i svårigheter att finna boenden till 

alla inom de berörda kommunerna, ibland fanns det knappt ett skjul ledigt i kommunerna. Stegvis 

öppnade dock kommunerna egna boenden därmed behövde klienterna flytta dit.  

 

[…] Men så småningom kom det upp ett boende i vår kommun och då fick vi hålla på flytta för 

boendet i den andra kommun håller på stängas ner. Då fick vi informera ungdomarna om det. Och 

var de liksom ”varför måste ni flytta på oss, varför får vi inte vara kvar, nu ska vi sova ute i skogen 

och vi vägrar göra det (Intervju 3) 

 

Utöver problematiken med att finna boende till alla ensamkommande barn lyfte majoriteten av 

respondenterna bristen på förberedelser. En känsla som många respondenter delade var att 

situationen år 2015 var mycket hektisk och att den enskilde socialarbetaren var tvungen att lösa 

problemen som uppstod helt själv. Enligt respondenterna inträdde myndigheternas riktlinjer och 

rutiner många gånger i efterhand, det vill säga efter att den enskilde socialarbetaren fått lösa det 

akuta problemet.  
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9  Diskussion 
 

9.1 Översikt av studiens resultat 
Syftet med studien var att undersöka empatitrötthet bland socialarbetare som arbetat med 

flyktingar. Mer specifikt ville vi undersöka hur socialarbetare förhåller sig och påverkas i mötet 

med flyktingar samt vilka faktorer som styr arbetet. För att kunna besvara syftet hade vi följande 

frågeställningar: 

Hur förhåller sig socialarbetare till mötet med individer i kris? 
Vårt resultat visar att socialarbetarna i den här studien inte har upplevt empatitrötthet i sitt arbete 

med flyktingar. Detta har visat sig när intervjupersonerna har berättat om hur de exempelvis har 

påverkats av flyktingars berättelser och hur de förhåller sig till mötet med individer i kris. Vi kan 

även se att de upplevelser som respondenterna beskriver inte helt och hållet stämmer överens med 

den beskrivning som Figley (2002) ger i sin teorimodell kring anledningar till empatitrötthet. Våra 

respondenter menar för att orka arbeta med att hjälpa människor i utsatta situationer finns det ett 

värde av att hitta en balans mellan det professionella och privata livet. Det är viktigt att kunna 

urskilja var gränserna går gällande när det egna ansvaret slutar och när klienternas börjar.  

Hur påverkas socialarbetare av flyktingars berättelser? 

Respondenterna har inte tagit del av traumatiska berättelser i den utsträckning som enligt Figley 

(2002) krävs för att ”drabbas” av empatitrötthet. De har, enligt deras egen utsago, inte varit med 

om en långvarig exponering av klienternas traumatiska berättelser, som då kan medföra en 

kontinuerlig känsla av ansvar för klientens vårdande, som enligt Figley (2002) kan leda till 

empatitrötthet.  

Hur ser socialarbetarna på sin yrkesroll nu och under flyktingvågen år 2015? 
Det framkommer även i resultatet att våra respondenter med åren har blivit bättre på att inte ta med 

sig jobbet hem och att de vet hur de skall sätta sina gränser mellan att vara personlig/privat och 

professionell, vilket är en skyddande faktor enligt Figley’s teorimodell för att inte drabbas av 

empatitrötthet. Vad vi egentligen har sett utifrån vårt resultat är att dessa respondenter upplever en 

annan trötthet än empatitrötthet. Majoriteten berättade om sitt arbete år 2015 under den så kallade 

flyktingkrisen och att de då tröttades ut och upplevde frustration som grundades i ett hektiskt arbete 

utan förberedelser eller fasta riktlinjer. Respondenterna menade på att Sverige inte var beredd på 

en sådan situation och att alla blev ”tagna på sängen”. Detta har i sin tur lett till att vissa av våra 

respondenter inte hade valt samma arbete idag. 
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9.2 Resultat och analys i förhållande till tidigare forskning och teori 
Genom att belysa vårt resultat utifrån Figley’s teorimodell för empatitrötthet kunde vi se att det 

som krävs för att drabbas av empatitrötthet inte uppfylldes. När det kommer till våra respondenters 

empatiska förmåga, som är en variabel i teorimodellen, kunde vi klart och tydligt se att dessa 

socialarbetare har en empatisk förmåga bland annat genom deras berättelser om att arbete med 

människor och hur de många gånger kan påverkas av det arbetet. Detta bekräftar studier som visat 

att en viss grad av empatitrötthet är oundvikligt i samband med att arbeta med mänskliga problem 

och tunga teman (Figley 1995).  I analysen framkom det att den empatiska förmågan inte har lett 

till en empatisk oro (Figley’s variabel 2) bestående av en bristande motivation till att finnas där 

för de klienter som är i nöd och lider. Respondenterna i vår studie visade även att de har utvecklat 

strategier att distansera sig under vissa omständigheter från klienterna, bland annat genom att 

stänga dörren och lämna tankar om arbetet när de går hem. Dessa resultat visar att socialarbetarna 

i vår studie medvetet har tillåtit sig och funnit strategier att möjliggöra återhämtning och därmed 

kunnat ta en paus från att vara professionell hjälpare. Detta är i enlighet med Figley’s variabel Att 

distansera sig (Figley, 2002). 

   Choi (2017) framhäver i sin studie vikten av organisationens kultur och miljö det vill säga det 

har betydelse huruvida organisationen uppmuntrar socialarbetarnas autonomi och kontroll över 

deras arbete. I likhet med respondenterna i vår studie påverkades respondenterna i Choi’s studie 

vad gäller brister inom organisationen. De brister våra respondenter främst syftar på är otydliga 

riktlinjer för att kunna hantera den rådande flyktingkrisen 2015. Boendesituationen för de 

ensamkommande faller även det inom ramen för brister inom organisationen. Merparten av 

respondenterna menade att denna problematik var påtaglig, därmed kunde de inte bistå de 

ensamkommande så som dem önskade. Choi (2017) menar att organisationen i sig kan vara en 

skyddsfaktor om socialarbetarna har möjlighet att till god handledning och kan tillhandahålla 

relevant information. Respondenterna i vår studie lyfte, utöver problematiken med att finna boende 

till alla ensamkommande, bristen på förberedelser. De menade att många gånger fick den enskilde 

socialarbetaren lösa problemen som uppstod på egen hand. Den relevanta informationen som 

organisationen bör tillhandahålla det vill säga myndigheternas riktlinjer och rutiner inträdde i 

efterhand. Vi menar inte att brister inom organisationen i sig räcker för att utveckla empatitrötthet, 

utan eftersom organisationen i sig kan fungera som en skyddsfaktor är det av ytterst vikt att 

socialarbetarna tar del av relevant information och tydliga riktlinjer. 

   Fortsättningsvis har vi i vår analys sett tecken på det Figley i sin modell (Figley, 2002) kallar för 

resterande empatistress, där empatistress likt annan stress kan ha en negativ inverkan på en 
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individs välmående och det i sig kan bidra till empatitrötthet om inte den yrkesverksamme inte har 

kontroll över sin situation. Intervjusvaren i denna studie visar att socialarbetarna inte hade en 

kontroll över situationen år 2015 på grund av bristande riktlinjer och förberedelser och det i sig 

har lett till frustrationer och en trötthet på situationen som i viss utsträckning tycks hålla i sig, även 

om det utifrån Figley’s teori (2002) inte kan anses vara empatitrötthet. Denkinger et al. (2018) 

studie visade att de socialarbetare som har upprepad och långvarig kontakt med flyktingar som 

varit med om traumatiska händelser kan leda till empatitrötthet. En stor del av våra respondenter 

valde aktivt att inte fråga om flykten eftersom detta rörde Migrationsverket. Vad gäller de 

ensamkommande barnens trauma fick respondenterna ibland veta att målgruppen haft 

mardrömmar och att rädsla för mörker var ett återkommande ämne. Respondenterna fick inte ta 

del av detaljerade beskrivningar om till exempel sexuellt våld eller annan typ av våld. Detta tror 

vi kan vara en möjlig förklaring att våra respondenter, som enligt egen utsago, inte lider av 

empatitrötthet. Något som återkommer i den tidigare forskningen är den egna traumahistoriken. 

Alltså de socialarbetarna med egen olöst traumahistorik löper större risk att drabbas av 

empatitrötthet (Choi, 2017: Denkinger et al. 2018). Detta går i linje med Figley’s variabel 

Traumatiska minnen (Figley, 2002). Variabeln syftar på att, om hjälparen med en traumahistorik 

tar del av traumatiska historier från sina klienter, kan det hända att hjälparen drabbas av en 

emotionell reaktion likt empatitrötthet. Detta har vi reflekterat över och på grund av etiska skäl 

valde vi medvetet att inte undersöka respondenternas traumahistorik. Trots att traumahistoriken är 

en riskfaktor gjordes bedömningen att vi är alldeles för oerfarna intervjuare för att hantera sådan 

information.  

 

9.3  Studiens styrkor och svagheter 
I det här avsnittet kommer studiens styrkor och svagheter att diskuteras. En nackdel gäller 

inklusionskriterierna. Respondenterna i studien var inte socialarbetare som arbetar inom 

Migrationsverket. Kanske har anställda vid Migrationsverket tagit del av traumatiska berättelser i 

större utsträckning än de inkludera respondenterna gjort. Fortsättningsvis kan det ha funnits en 

risk att respondenterna velat visa sig professionella inför oss och inte ”skrämma” oss med svåra 

berättelser om empatitrötthet då de är medvetna om att socialt arbete är det vi kommer att arbeta 

med i framtiden. Eventuellt hade svaren sett annorlunda ut om respondenterna fått besvara en enkät 

om empatitrötthet istället och inte mött oss ansikte mot ansikte och därmed kunnat känna sig mer 

anonyma. Å andra sidan har intervjuer bidragit till mer djupa och beskrivande svar där vi som 

intervjuat haft möjligheten att be om exempel och klargöranden. En annan eventuell nackdel i den 
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här studien var att vi under intervjuernas gång upplevde att våra intervjufrågor innehöll 

upprepande frågor. Upprepande frågor kan möjligtvis ha lett till en frustration hos respondenterna. 

Huruvida de upplevde en frustration var inget vi la märke till, men eventuellt hade vi som 

intervjuare kunnat vara mer flexibla i förhållande till intervjuguiden och lyhörda för att på så sätt 

undvika upprepade frågor. Samtidigt belyser upprepade frågor olika nyanser av empirin då 

respondenterna kanske ger olika svar på liknande frågor. I denna studie upplevde vi dock att vi 

alltid fick samma svar vid upprepande frågor, vilket stärker validiteten i studien. Fortsättningsvis 

har vi i efterhand kommit till insikt att en pilotintervju troligtvis hade bidragit till förbättringar. 

Via en pilotintervju hade vi som studiens forskare kunnat undersöka hur våra intervjufrågor kunnat 

förbättras samt att vi eventuellt i ett tidigare skede hade kommit till insikt att vi kanske skulle ha 

vänt oss till socialarbetare som jobbar inom Migrationsverket. Studiens resultat hade möjligtvis 

kunnat se annorlunda ut om ytterligare frågor lagts till och om vi hade vänt oss till en annan 

målgrupp av respondenter.  

10  Slutsats 

Studiens resultat visar att socialarbetarna som deltog i vår studie inte har upplevt empatitrötthet i 

deras arbete med flyktingar. Vi har utifrån vår teoretiska ram fått kunskapen om att empatitrötthet 

oftast grundar sig i att man får höra traumatiska berättelser från klienter. Det som dock har 

framkommit i resultatet är att respondenterna som deltog i vår studie inte har tagit del av 

traumatiska berättelser, utan detta hade migrationsverket hand om. Dock framkom resultat som 

berör en annan typ av trötthet. Denna typ av trötthet grundar sig enligt våra respondenter i bristen 

på förberedelser och riktlinjer för flyktingkriser.  

11  Vidare forskning 

Redan när vi påbörjade studiens forskningsprocess kom vi fram till att empatitrötthet bland 

socialarbetare i Sverige är ett ämne som måste belysas mer.  Denna studie hade ett avgränsat urval 

där vi undersökte empatitrötthet bland socialarbetare som arbetar med flyktingar inom enheten 

barn och unga. Om vi leker med tanken att det skulle ske ännu en flyktingkris i lika stor omfattning 

som år 2015 vill vi delge idéer för vidare forskning. En idé är att genomföra en kvantitativ studie 

med originalenkäten för empatitrötthet. En annan intressant idé är att i ett tidigt skede vara 

medvetna om att det inte endast räcker med ett klientnära arbete, utan det är viktigt att vara 

medveten om att rörande myndighet tar del av exempelvis traumatiska berättelser. I den här studien 

berättade våra respondenter deras diverse strategier för att inte ta med sig arbetet hem. Inför vidare 
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forskning anser vi att det hade varit intressant att ta reda på om socialarbetarna bär med sig det 

privata till jobbet, dels för att ta reda på hur den gränsdragningen kan se ut, men även för att kunna 

se om det kan vara en bidragande faktor till empatitrötthet. 
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13 Bilagor 
13.1 Bilaga 1 

Informationsbrev 

Information om undersökningen ’’Empatitrötthet bland socialarbetare”’.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Undersökningens syfte är dels att undersöka empatitrötthet bland socialarbetare som i sitt arbete 
kommer i kontakt med flyktingar.  

Det finns en kunskapslucka kring ämnet. Dessutom är det oerhört viktigt att yrkesverksamma är 
medvetna om att det finns en sådan sak som empatitrötthet. Vi vill med denna studie bidra till 
kunskap i ämnet inom området socialt arbete.  

Cirka 6-8 personer från totalt två kommuner kommer ingå i undersökningen. Urvalet är så kallat 
bekvämlighetsurval, vilket innebär att de socialarbetare i dessa kommuner som finns tillgängliga 
för undersökningen tillfrågas att delta. Huvudsakligen skall respondenterna ha varit 
yrkesverksamma i socialt arbete under flyktingkrisen.  

Varje deltagare får ta del av resultatet i form av uppsats.  

Den avsatta tiden för intervju är cirka 30 minuter, beroende på varje respondents önskemål och 
behov. Vi kommer överens med varje respondent om tid och datum. Intervjun sker förslagsvis på 
din arbetsplats, men önskar du som respondent att intervjun sker på annan plats är detta möjligt. 
Studien görs i enlighet med bestämmelser i GDPR. Intervjuerna spelas in på band för att sedan 
avidentifieras och skrivas ut (då raderas det inspelade materialet). Allt som sägs kommer att 
behandlas strikt konfidentiellt och obehöriga kan ej kan ta del av det insamlade materialet. Allt 
material anonymiseras och inga deltaganden kommer kunna identifieras.  

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 ansvariga.  

Student 1: Hero Ghasemlou, 070-7561050, h17hergh@du.se  

Student 2: Kidane Kifle, 072 - 8573618, h16kidki@du.se  

Handledare: Camilla Udo, cud@du.se  

Ort, datum…………………………………………………….  

Underskrift student 1 ………………………………………… 

Underskrift student 2 ………………………………………… 
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13.2  Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Vi kommer att påbörja intervjun med tre generella frågor kring hjälpande som gäller arbetet 
som en socialarbetare, för att sedan ta oss vidare till mer specifika frågor som rör 
flyktingkrisen år 2015.  
 
 1.  Kan du berätta om hur det är att jobba med att hjälpa människor i kris? 
 
 2. Upplever du att du kan ha svårt att skilja på din roll som yrkesverksam/professionell 

från ditt personliga liv? 
 
 3. Kan du känna att du påverkas av de berättelser du får ta del av i ditt arbete som 

yrkesverksam? I sådana fall, på vilket sätt?  
 
————————————————————  
 
 4. Av andelen ärenden du hade år 2015, hur många rörde flyktingarna? Mellan tummen 

och pekfingret.  
 
 5. Har du upplevt nedstämdhet på grund av de traumatiska upplevelser de människor du 

hjälper har haft? Om ja, finns det någon specifik berättelse som har satt sina spår? 
 
 6. Kan du ibland känna att det är du själv som upplevt/upplever det trauma som någon du 

har hjälpt har haft?  
 
 7. På grund av flyktingarnas berättelser som du tagit del utav, kunde du känna eller kan 

du fortfarande känna att du möjligtvis har påträngande eller skrämmande tankar?  
 
 8. Kunde du under den tiden på grund av ditt yrke komma ’’på kant’’ med människor 

eller myndigheter som berörde flyktingarna? Om ja/ hur kommer det sig tror du? 
 
 9. Vi är medvetna om att flyktingar kommer från krig där bombningar och explosioner 

frekvent förekommer. Tog du som socialarbetare del av berättelser där det beskrevs 
om bomber/explosioner och om ja/ kunde du efter det rycka till eller reagera starkt på 
oväntade ljud?  

 
 10. Om vi leker med tanken, på en skala mellan 1-5 där 1 är aldrig och 5 är mycket ofta, 

kunde du känna att du upplevde det trauma som flyktingarna som du hjälpte hade 
upplevt? 

 
    11.  Skulle du välja det här arbetet idag? Är det någon specifikt situation/ händelse som har 

gjort så att du känner så här? 
 
    12. Vill du tillägga något? 
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13.3  Bilaga 3  
Blankett för egengranskning

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 
 
Använd blanketten som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din handledare 
och för att komma fram till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt beslut om ansökan till den 
Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna alternativt Etikprövnings-myndigheten behövs eller 
ej. 
 
Projekttitel:  

Student/studenter: 

Handledare:     

  

Ja Tveksamt Nej 

1 
 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar studien 
deltagare som kan betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn (under 18 
år), personer med nedsatt kognitiv förmåga, psykisk funktionsnedsättning 
eller sådana som har en beroendeställning till den som genomför studien 
t.ex. som patienter eller elever till densamma? 
 

   

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)?   
 

   

3 
 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

   

4 
 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt? 
 

   

5 
 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

   

6 Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, 
hälsa eller sexualliv? 
 

   

7 Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, 
domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden? 
 

   

8 
 

Avser du att behandla personuppgifter? Observera att: 
x Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person 

betraktas som personuppgifter, även om de är kodade eller 
krypterade. 

x I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några känsliga 
personuppgifter och heller INTE deltagare som tillhör en sårbar 
grupp eller deltagare som INTE står i beroendeställning till den 
som genomför studien, behöver inte någon ansökan till 
Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna göras. 

x Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID anmälan 
om detta göras på avsedd blankett som sänds till: 
dataskydd@du.se 

  

   

              
 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2019-01-02  

Empatitrötthet bland socialarbetare 

Hero Ghasemlou och Kidane Kifle 

Camilla Udo


