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Abstract  
 

Scientific research has shown that when social workers meet trauma victims, they are put at 

risk to obtain the same symptoms as their victims. This is what Stamm (Ed., 1995) has de-

fined as secondary traumatic stress. To protect oneself from this exposure many different 

resources are required, hence the following question: “What armour does a social worker 

need when meeting people who have experienced the worst?”  

This is a case-study in which five social workers with vast experience have been interviewed. 

From these interviews information has been gathered to identify which resources are them 

most important in order to best handle the aftermaths of the interactions between trauma vic-

tim and social worker. The data has been broken up into three themes to highlight the resem-

blances and differences among the social workers different reactions. The key factors to 

handle this stress are: the support from colleagues, to have a time limited assignment, a sup-

portive manager, broad work experience, own quality time, good health and self-knowledge. 

By identifying the most important resources used to avoid secondary traumatic stress, 

methods can be developed to better prepare social workers in their work with trauma victims.      
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Sammanfattning 
 

Forskning har visat att arbete med människor som upplevt trauma utsätter socialarbetaren för 

en risk att drabbas av den andres trauma, något Stamm (Ed., 1995) kallar sekundär traumatisk 

stress.  För att skydda sig mot en för stark påverkan behövs olika resurser, därav väcktes frå-

geställningen ”Vilken rustning behöver socialarbetare för att möta människor som upplevt 

det värsta?”  

Nedan följer en fallstudie där fem socialarbetare med stor erfarenhet av trauma har blivit in-

tervjuade. Utifrån dessa intervjuer har data insamlats om vilka resurser som är betydelsefulla 

vid hantering av den påverkan som sker i mötet med traumatiserade människor. Informatio-

nen är indelad i teman för att förtydliga likheter och skillnader emellan de intervjuade social-

arbetarna. De faktorer som visat sig vara mest betydelsefulla var det kollegiala stödet, tidsbe-

gränsning av arbetet, en stödjande ledning, bred yrkeserfarenhet, egen kvalitetstid, god hälsa 

och självkännedom. Genom att tydliggöra dessa resurser kan andra socialarbetare hjälpas i sitt 

arbete. 
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Kapitel 1 Inledning 
Att arbeta med människor som bär på ett tungt bagage är mentalt betungande och sätter spår i 

den egna individen. Vår roll som socialpedagoger respektive socialarbetare innebär ofta att 

tillfälligt bära den smärta och den posttraumatiska stress klienten inte själv klarar av att han-

tera, tills hon uppnått den styrka som krävs för att hon själv ska kunna hantera och bära sina 

problem. Att vara hjälpare kan ibland innebära mer än enbart ett yrke. Uttrycket att man släp-

per jobbet efter klockan fyra håller inte. Det är ett arbete som kräver ett stort personligt enga-

gemang, som ofta tas med hem i tankarna och samtidigt utsätter hjälparen för risken att själv 

utmattas. 

  Nedan följer en berättelse från en av de hjälparbetare som var engagerade i projektet 

Stödcentrum efter Backa-branden i Göteborg 1998, i vilken det tydligt går att se hur man kan 

påverkas av möten med traumatiserade människor.       
 

Figur 1.1 Intervju A. 

 
försök att bromsa lite.  

                             Fortsättning nästa sida.

så vi visste ju att när vi startade upp  

att likväl som vi ska ha funktionella lokaler  

ska vi ha funktionell handledning 

vi förstod inte riktigt, hur kommer vi själva drabbas i det här?  

utan vi var ju där som hjälpare  

vi ska ju finnas till  

och jag menar  

vi stod ju också i det här  

och gick ju med de här människorna och bar dom. 

  

Jag tror att det finns slags underförstådd skyddsmekanism hos oss alla 

det här med att inte gå riktigt nära  

alltså, när människor blir så pass drabbade 

det finns i första skedet en slags fascination  

och det pratade man också här i Göteborg vid den här katastrofen 

det är så kittlande 

man kan dras till det lika starkt som en förälskelse 

man vill gärna vara där, man vill  

gärna hjälpa till. 

 

Men jag tänkte, tänk på vad ni gör  

Vi var ju gamla erfarna arbetare 
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fortsättning figur 1.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utan att ni hanterar någonting som är alldeles för svårt och omöjligt att klara av. 

 

Om någon hade sagt det  

om vi hade kunnat backa tillbaka och sagt; 

”nu kommer ni säkerligen kivas och bråka 

och hålla på men det är fullt naturligt”  

så hade det vart jätteskönt. 

 

Var är man då själv trygg om man inte kan vila i sin arbetsgrupp?  

 

Mina privata nära relationer blev jag väldigt orolig för  

då tyckte jag nog inte ens att barnen skulle gå ensamma till skolan 

de klarade inte det fast de gjort det i fem år 

för mig handlar det också om min privata familj 

det är min trygghet 

min borg 

där hämtar jag kraft.      

 

Sen är det ju viktigt att man inte bromsar upp sig för mycket  

eller så att man aldrig  

liksom närmar sig individerna 

så det är ju en oerhörd balansgång 

men jag tror just i det här i det totala katastrof- och krisögonblicket 

så finns det en stark fascination av att vilja vara där.  

 

Men just det här hur vi drabbas själva  

av att vara i de här starka känslorna 

många, många timmar i sträck 

det hade vi en förståelse för i huvudet 

men sen, hur gör vi vidare med det och det tog tid 

men vi slet i vår grupp  

ett trauma sliter sönder såväl goda relationer som hela känslolivet 

den sliter sönder relationer 

det är väldigt synbart i anhörigrelationer  

och även i hjälparrelationerna.  

 

Sen kunde vi inte se riktigt själva att vi blev ovänner i gruppen 

att det alltså på det här sättet så slår det kilar i olika relationer 

och då behöver man ha kompetens utanför  

som säger att det inte är er det beror på 
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I berättelsen syns tydligt att även rutinerade socialarbetare påverkas starkt, trots många år av 

erfarenhet. Stamm (1995) menar att redan på 70-talet visade forskning att det är en fara att 

engagera sig känslomässigt i traumatiskt material, till och med att studera och att lära ut kring 

ämnet trauma berör människor så till den grad att hon riskerar att själv hamna i så kallad se-

kundär traumatisk stress. Stamm skriver att inte alla berörda drabbas, utan det är hennes upp-

levelser och hantering av situationen som är avgörande - interaktionen mellan människa och 

händelse. I figur 1.1 kan man se hur omgivningen påverkar och de många olika faktorer som 

spelar in i hanteringen. För att förtydliga denna process – påverkan, reaktion och handling, 

har vi gjort en heuristisk förklaringsmodell över kopplingarna mellan de olika faktorerna.  
 

 

Figur 1.2 Processförklaringsmodell – Påverkan, reaktion, handling. 
 

 

                                   1.  DRABBAD KLIENT MED                   2.  INTERAKTION MELLAN  
                                        POSTTRAUMATISK                                                                                               DEN DRABBADE    
                                        STRESS                                                                                                                    & STÖDPERSONEN                                   
    
  
 
                                            4a. NYA KUNSKAPER &                                                                      3. HANTERING/  
                                                  ERFARENHETER                                                                         RUSTNING 
                                  
 
 
 
                                                      5. BEARBETNING                                                               4b. SOCIALARBETARE                                                                                                            
                                                          SJÄLVLÄKNING                                                                   DRABBAS AV SEKUNDÄR 
                                                                                                                                                           TRAUMATISK STRESS 
 
 

 

Med utgångspunkt från nummer 1 förklaras hur en klient söker hjälp hos en socialarbetare. 

Mellan dessa två uppstår en interaktion (nummer 2). Avgörande för hur socialarbetaren hante-

rar och upplever mötet, styrs av vilken rustning hon bär med sig (nummer 3). Beroende av 

rustningen hamnar hon antingen på 4b, där påverkan varit så stark och överföringen av trau-

matiskt material försatt henne i riskzonen för att drabbas av sekundär traumatisk stress. Vi-

dare måste socialarbetaren själv bearbeta sina upplevelser innan problemen kan omvandlas till 

nya erfarenheter och kunskaper. Om rustningen däremot är stark, passerar socialarbetaren 

direkt vidare till 4a och mötet har tillfört nya erfarenheter och kunskaper som kan komma till 

nytta vid framtida möten.    

  Känslan av att inte vara tillräckligt förberedda inför de möten vår yrkesprofession för-

sätter oss i, där vi har till uppgift att hjälpa människor som upplevt svåra händelser, ligger till 

grund för denna studie. Vi bär med oss kunskap om hur vi ska kunna hjälpa utsatta och trau-

matiserade människor, men insikt om hur vi själva påverkas och hanterar känslorna från dessa 

möten brister. Att studera detta är viktigt och berör alla socialarbetare, då kunnande kan 
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motarbeta och förebygga att socialarbetare drabbas av sekundär traumatisk stress. Idag är 

handledning en självklarhet inom de flesta sociala yrkesgrupperna, ett stöd för socialarbetarna 

att hantera sina tankar, känslor och upplevelser. Vår studie syftar dock till att förtydliga de 

ytterligare faktorer som är betydande för socialarbetarens hantering.  

 

Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka vilken rustning, utöver handledning, som är viktig för att han-

tera de svårigheter man som socialarbetare möter i arbetet med traumatiserade människor. 

Studien grundar sig i en förhoppning om att bidra till att hitta vilka resurser och kunskaper 

som är viktiga för att förebygga sekundär traumatisk stress. Därtill vill vi få en inblick i vad 

socialarbetare som arbetar med traumatiserade människor saknar i arbetssituationer och vilka 

resurser som är betydelsefulla för att underlätta hanteringen av arbetets påverkan. När dessa 

brister och erfarenheter tydliggörs kan de föras vidare till andra socialarbetare som stöd för 

dem i liknande situationer.   

   

Frågeställning 
 

Utifrån förklaringsmodellen på förgående sida formades frågeställningen ”Vilken rustning 

behöver socialarbetare för att möta människor som upplevt det värsta?”, utan att själv skadas 

av vad den drabbade upplevt. Underfrågor till denna är: Vilka reaktioner skapar mötena, vad 

är det som inverkar på hanteringen för att undvika och skydda sig från sekundär traumatisk 

stress och hur hanterar de känslorna?  

 Med ”det värsta” menas en traumatisk upplevelse som är unik för varje enskild individ 

just vid ett särskilt tillfälle, då inget annat kan tyckas värre. För att hantera detta krävs resurser 

och kunskaper, vilka benämns som rustning.  Detta är ett övergripande begrepp för alla de 

erfarenheter, teorier, tankar och övriga faktorer, såsom socialt och kollegialt stöd, 

organisationens funktion, som socialarbetare bär med sig i sitt arbete. Det ”värsta” förmedlas i 

sin tur vidare till socialarbetaren, som riskerar att i andra hand drabbas av deras trauma. Med 

socialarbetare menas personal som i sitt yrke har till uppgift att hjälpa traumatiserade 

människor, exempelvis socialpedagoger, stödpersoner, psykologer och andra liknande 

yrkesgrupper. Det övergripande begreppet som används i studien är socialarbetare. 
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Kapitel 2 Metod, material och tillvägagångssätt 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera studiens urval, redogöra för hur vi gått tillväga för att 

nå resultat och visa på de etiska aspekter som följde med studien.  

 För att få svar på vår frågeställning gjorde vi ett vad Merriam (1994) kallar strategiskt 

målinriktat urval. Detta innebär ett urval av socialarbetare som hade de speciella erfarenheter 

av det vi ville upptäcka, förstå och få insikt om. Studiens undersökningsdeltagare är socialar-

betare och har medverkat med texter i boken: ”Att möta det man möter” (Rönnmark, red. 

2001). Genom dessa texter har vi tagit del av deras berättelser och erfarenheter från branden. 

Vidare gjorde vi ett första urval på ett tiotal socialarbetare. För att minska omfånget på 

studien kontaktade vi fem socialarbetare som vi ansåg vara mest passande för vår studie, 

övriga fem fyllde en roll som reserver. Av dessa fem tillfrågade tackade alla utom en ja till 

medverkan i studien. Detta urval får representera socialarbetare som grupp, eftersom dessa 

med större säkerhet kunde ge den kunskap vi sökte då de arbetat med traumatiserade 

människor. Då de mött den problematik vi ville studera, var detta mer fördelaktigt än ett 

slumpmässigt urval av socialarbetare som population. Med hänsyn till tredje person, i detta 

fall socialarbetarnas klienter, väljer vi att inte utförligare beskriva hur urvalet gick tillväga.   

  I studien ingår fem socialarbetare, två kvinnor och tre män, samtliga med mångårig 

erfarenhet av socialt arbete, men med organisationen Stödcentrum som gemensam nämnare. 

Endast en av undersökningsdeltagarna arbetade heltid på Stödcentrum, medan resterande fyra 

arbetade deltid, alternativt i kombination med annat arbete. Av undersökningsdeltagarna var 

tre socionomer, en fritidspedagog och en förskolelärare. Flertalet är vidareutbildade inom 

psykologi, psykoterapi och familje- och nätverksterapi.      

  När vi funnit det urval som passade syfte och frågeställning, valde vi att göra en 

kvalitativ fallstudie för att få den information vi sökte. Merriam (1994) menar att i en fall-

studie läggs mer vikt på process och kontext än på resultat och specifika variabler, samtidigt 

fokuseras mer på att upptäcka än att bevisa. I studien undersöks förhållandet mellan påverkan, 

reaktion (risken att utsättas för sekundär traumatisk stress) och hantering (coping) bland de 

utvalda socialarbetarna, där socialarbetaren utgör undersökningsenheten och begreppen se-

kundär traumatisk stress och coping är forskningsobjekten.  

  De utvalda undersökningsdeltagarna medverkade senare i vad Merriam kallar delvis 

strukturerade intervjuer. Detta är att föredra när man vill ha en viss information från samtliga 

undersökningsdeltagare. Inför intervjuerna hade en förberedande litteraturgenomgång gjorts 

av begreppen sekundär traumatisk stress och coping. Samtidigt skapades en intervjuguide (se 
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bilaga 1) vilket enligt Kvale (1997) är att rekommendera för att ge stöd genom intervjuerna, 

vara behjälplig för att hålla oss till de teman vi ville fokusera på, samt ge förslag på frågor.  

  Studien är deskriptiv och passar enligt Merriam (1994) bra för att finna förklaringar 

och beskrivningar av skeenden och företeelser. Vidare menar Merriam att angreppssättet är 

fruktbart att använda när man inte kan manipulera orsaker till handlingar, samt när variablerna 

är svåridentifierade eller dolda i det studerade fenomenet. Istället sker inriktningen mot många 

eller alla variabler i det man vill undersöka. 

  Genom att skicka ut ett informations- och intressebrev (se figur 2.1) kom vi i kontakt 

med undersökningsdeltagarna. Här tydliggjordes syftet med studien och de gavs chansen att 

välja att delta eller avstå i en intervju.  
 

Figur 2.1 Informationsbrev till undersökningsdeltagarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är två studenter som läser sista året på Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst Vänersborg. 

Under vårterminen kommer vi att skriva en c-uppsats i socialt arbete som vårt examensarbete. Uppsatsen 

handlar om hur socialarbetare påverkas i ett hjälparbete där klienterna upplevt ”det värsta”.  

När en socialarbetare hjälper en person som upplevt ”det värsta” finns det risk att socialarbetaren får del av 

händelsen i andra hand, något som till exempel Charles Figley kallar sekundär traumatisk stress. Vår 

frågeställning är ”Vilken rustning behöver socialtarbetare för att möta människor som upplevt det värsta?” 

och några underfrågor är: Vilka reaktioner uppkommer när en socialarbetare möter en klient som upplevt ”det 

värsta”? Hur hanteras obehagliga och oönskade reaktioner? Vilka inre och yttre resurser används? 
 

Vi vet genom Din medverkan i boken ”Att möta det man möter” att Du har erfarenhet av att möta ”det värsta”. 

Vi anar att Du även i andra anställningar som socialarbetare kommit i kontakt med dessa svårigheter i 

hjälparbetet. Med anledning av detta frågar vi Dig om Du kan tänka dig att medverka i en intervju, som en del 

i vårt uppsatsarbete?  

Intervjun utgår ifrån att Du berättar om två erfarenheter av att hjälpa klienter som varit med om ”det värsta”, 

en från arbetet efter brandkatastrofen och en annan från något annat erfarenhetsområde. Vi vill fråga Dig om 

påverkan, stöd och hantering i dessa två exempel.  
 

Vi kommer att ta kontakt med Dig igen under veckan. Till dess hoppas vi att Du fått möjlighet att fundera 

över Din medverkan och att vi kan komma överens om eventuell tid och plats för möte. Intervjuerna kommer 

att ske under veckorna 14-15. I bästa fall får vi träffa Dig under ett par timmar vid något av dessa tillfällen.   
 

Med hälsningar  

Yvonne Ljungberg och Helena Tandoc 

 

Vi hade innan intervjuerna med oss den etiska aspekten om svårigheten deltagarna kunde 

uppleva att sätta ord på sina känslor. Att ställa frågor som rör en persons innersta tankar och 

funderingar kan vara komplicerat. Ämnet kan väcka minnen från trauman som gör det mot-
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strävigt för deltagarna att medverka. Genom att i brevet informera dem om att förbereda sig 

på att redogöra för två möten/personer som påverkat dem särskilt mycket, gavs de en med-

vetenhet om vad intervjun skulle innebära, samtidigt som vi trodde att detta kunde underlätta 

för dem att sätta ord på känslor och upplevelser. Strategin med dessa berättelser var att under-

söka vilka reaktioner som väcktes och hur de hanterade kvarvarande känslor, samt för att få 

en inblick i vad de saknade och vilka resurser som varit betydelsefulla för att underlätta han-

teringen. Två av undersökningsdeltagarna meddelade redan vid telefonkontakt att de inte 

kunde välja två situationer, men kunde ändå delge oss den information vi sökte. 

  Då urvalet grundar sig på de medverkandes artiklar har total anonymitet varit omöj-

ligt, detta för att de redan i artiklarna har gjort sig offentliga. Enligt Kvale (1997) har man 

som forskare skyldighet att skydda deltagarnas integritet. Istället har vi valt att på bästa möj-

liga sätt skydda respondenternas anonymitet genom att inte tydliggöra vem som sagt vad i 

förhållande till artiklar och intervju, utan låter hänvisning ske allmänt till boken. I kapitel 4 

och 5 där delar av intervjuerna redovisas har vi avpersonifierat berättelserna, exempelvis vid 

fall där respondenterna berättar om familjens betydelse används partner istället för fru re-

spektive make. Vi har även valt att utesluta stycken som kan härleda till personen för att 

skydda deltagarnas integritet. 

  Under intervjuerna såg vi svårigheten för undersökningsdeltagarna att prata utifrån sig 

själva. De medverkande hade en stark tendens att prata utifrån de drabbades reaktioner, på-

verkan och hantering, även efter flera förtydligande från vår sida. Intervjuerna tog ett sidospår 

som vi inte kunde kontrollera, vilket skapade en frustration och oro för att inte få den infor-

mation som skulle lägga grunden till vårt resultat. Problematiken som uppstod var att vi inte 

fick svar på vad som påverkade dem, men vi fick ändå veta hur de påverkades och vad de 

gjorde för att hantera detta, vilket var vårt huvudsakliga syfte. Ett mönster vi såg var dock att 

de som kunde delge specifika berättelser, gjorde detta med stark vilja och stor inlevelse. I 

vissa fall gav det oss en känsla av att det var viktigt och betydde mycket för dem att få berätta 

om dessa händelser. 

  De inspelade intervjuerna transkriberades för att senare sättas in i en matris, i vilken vi 

kunde se mönster och olikheter i intervjuerna. Utifrån detta material skapade vi tre olika te-

man som lade grunden för vår analys – reaktioner vid påverkan, organisationens betydelse 

och hantering. Valet av dessa teman överrensstämmer med det teoretiska underlag - sekundär 

traumatisk stress och coping, som vi införskaffade innan intervjuerna. Under tematiseringen 

såg vi dock tydliga mönster av sambandet mellan hantering och organisationens betydelse, 

varav ett tillägg av organisation och ledarskap fick göras i teorikapitlet. 
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Kapitel 3 Teori och tidigare forskning 
 

Det finns många teorier som beskriver vad som händer med individen i möten med utsatta och 

traumatiserade människor, exempelvis projektion, överidentifikation och parallellprocesser. I 

denna studie kommer dock tyngdpunkten att läggas på begreppen sekundär traumatisk stress, 

då förutsättningarna för studien är begränsade. Sekundär traumatisk stress är ett erkänt be-

grepp inom psykologin, som vi i denna studie kommer att använda som en sammanfattande 

beskrivning av hur individer påverkas. Ytterligare teorier som vi valt att använda oss av är 

coping och organisationens betydelse.       
 

Sekundär traumatisk stress 
 

Sekundär traumatisk stress är ett begrepp, vilket kan förklaras som människors påverkan av 

varandra vid ett trauma. Charles R. Figley, psykolog och forskare i psykologi vid Florida 

State University, Institutionen för traumatologi är en av de främsta förespråkarna av begrep-

pet sekundär traumatisk stress. Han menar att:  
 

”Vårdande personal kan uppleva smärta och utmattning som följd av direkt kontakt med andra männi-

skors traumatiska material. Att känna en djup sympati och sorg för någon som är drabbad av plåga och 

otur, tillsammans med en stark vilja att minska deras smärta, kan leda till compassion fatigue - att ut-

mattas av medlidande” (Figley, 1995. sid.3-4. vår översättning).  
 

Laurie Anne Pearlman (1995), psykolog och forskare vid Traumatic Stress Institute i Con-

necticut, använder däremot begreppet vicarious trauma – vikarierande trauma, en förvandling 

av de inre upplevelsernas resultat av att empatiskt engagera sig med människor som upplevt 

trauma. Tillsammans med Dena J. Rosenbloom och Anne C. Pratt, även de verksamma vid 

Traumatic Stress Institute, beskriver begreppet med:  
 

”Att möta andra människors trauma kan få socialarbetaren, likväl som den drabbade själv, att tappa fot-

fästet där hon ser omgivningen och världen som hotfull och farlig. De förutsättningar och stöd hon tidi-

gare haft av samhället splittras och en känsla av att inte ha tillräckliga erfarenheter väcks” (Rosenb-

loom, Pratt & Pearlman, 1995. sid. 69. vår översättning).  
 

Både Figley och Pearlman hävdar att bara genom att lyssna till någons trauma, att undervisa 

eller till och med att undervisas om trauma, kan försätta personen i en sits där hon riskerar att 

psykiskt påverkas. De menar vidare att alla människor som involverar sig med traumatiserade 

människor löper risk att utveckla sekundär traumatisk stress, samtidigt som de öppnar sig 

själva för en djup förvandling. Denna förvandling kan utveckla dem som personer och skapa 
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en djupare förståelse och medvetenhet inför livets olika aspekter. Nedan förklaras olika for-

mer av trauma som människor kan drabbas av, där den sistnämnda är mest lik sekundär trau-

matisk stress.  
 

Figur 3.1 Olika former av trauma (Figley 1995. vår översättning). 

 

Samtida trauma: När alla individer i ett system påverkas direkt av ett trauma, exempelvis vid en 

naturkatastrof. 

Vikarierande trauma: När en individ påverkas av kontakten av de andra medlemmarna, exempelvis vid krig.

Intrafamiliärt trauma: När en individ i systemet tillför någon annan en känslomässig skada. 

Sekundärt trauma: När en individ som upplevt ett trauma påverkar hela systemet med sina upplevelser. 

Denna form är den som är mest lik sekundär traumatisk stress.  

 

Figley anser att symtom som uppkommer vid sekundär traumatisk stress är mer eller mindre 

identiska med dem som förekommer vid posttraumatisk stress. Skillnaden mellan dessa är att 

posttraumatisk stress utvecklas vid exponering av ett extremt trauma, där en person själv är 

involverad i en händelse som innefattar död, allvarliga skador eller någonting annat som in-

kräktar på den personliga integriteten. ”Sekundär traumatisk stress är inte självupplevd, utan 

uppkommer när traumat berättas i andra hand för en person, exempelvis vid mötet mellan en 

drabbad och en professionell hjälpare” (Figley, 1995. sid. 11. vår översättning). Lars Rönn-

mark (2002), forskare i socialt arbete och verksam vid Högskolan Väst och Atle Dyregrov 

(2002), forskare med mångåring erfarenhet av krispsykologi och ledare vid Senter för Krise-

psykologi, nämner en rad symtom som kan yttra sig; sömnsvårigheter till följd av tankar och 

minnesbilder som dyker upp, ökad depression, drömmar, koncentrationssvårigheter, alkohol-

problem, fysiska symtom, flashbacks, stress och att personen blir extra irritabel och orolig, 

vilket lätt kan gå ut över familjen. 
 

Orsaker 
 

Beth H. Stamm (1995) psykolog och forskare vid Idaho State University, har som åsikt att 

alla människor som involverar sig i andras trauma utsätter sig för risken att utveckla sekundär 

traumatisk stress. Stamm menar dock att alla inte kommer att drabbas (se figur 1.2): ”Det är 

ekologin i hela systemet som är den avgörande faktorn – interaktionen mellan människa och 

händelse och förhållandet mellan reaktion och upplevelse” (Stamm, 1995. sid. xvii. vår över-

sättning). Människor som reagerar med intensiv rädsla, hjälplöshet och skräck, löper större 

risk att utveckla sekundär traumatisk stress, än dem som möter situationen med ett lugn anser 

Stamm. Figley (1995) däremot menar att det är de personer som ser sig själva som ”räddare” 
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som ligger i riskzonen. Andra faktorer som påverkar risken att drabbas av sekundär trauma-

tisk stress är den övriga hälsan vid tillfället, hur privatlivet fungerar och att man trivs med sitt 

arbete och arbetskamrater, något Kelly R. Chrestman (1995), psykolog och forskare vid Uni-

versity of Pennsylvania, poängterar.  

  I figur 3.2 illustreras fem psykologiska områden som enligt Rosenbloom (1995) bör 

vara i balans för att en socialarbetare på bästa sätt skall kunna möta traumatiskt material och 

för att undvika sekundär traumatisk stress. Rosenbloom menar att vissa områden är viktigare 

än andra beroende på individen, men ju fler av områdena som befinner sig i obalans, ju sämre 

blir förmågan att hantera och möta stress och trauma. Behoven som förklaras i figur 3.2 är 

även faktorer som är avgörande för hur överlevare hanterar ett trauma. Vidare anser Rosen-

bloom att utöver dessa faktorer inverkar socialarbetarens egen traumahistorik på hennes sätt 

att reagera på klientens traumamaterial. Om detta är obearbetat eller kanske till och med dolt, 

ökar riskerna för att utveckla sekundär traumatisk stress. Därutöver anser Rosenbloom att 

organisationen som socialarbetaren är verksam inom spelar en stor roll, hur stöttande och för-

stående den är, hur den bemöter, förstår och svarar på socialarbetarens reaktioner. Ytterligare 

faktorer som fungerar förebyggande är enligt Dyregrov (2002) god fysisk kondition och soci-

alt stöd. Utöver dessa menar Figley att:  
 

”Vissa kvaliteter såsom stor empatisk förmåga och självinsikt, är viktiga för att en socialarbetare ska 

kunna hjälpa andra människor. Förmågan att kunna skilja mellan den drabbades behov och sina egna, 

att ha en djup kunskap om den drabbades dynamik i såväl nuvarande som förflutna sammanhang” 

(Figley, 1995. sid. 14. vår översättning).   
 

Även förmågan att hålla sig lugn i mötet med den drabbade ingår i dessa kvaliteter. Figley 

menar dock att processen att känna empati för andra människor hjälper oss att förstå traumati-

serade personers upplevelser, vilket underlättar hjälpandeprocessen, samtidigt som det för-

sätter socialarbetaren i en ökad risk att drabbas av sekundär traumatisk stress. För att före-

bygga dessa risker ligger mycket ansvar på organisationen och dess ledning. 
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Figur 3.2 Psykologiska områden (Rosenbloom, 1995.  vår översättning). 

 

Trygghet: Behovet att känna sig trygg och osårbar inför smärta och skada, och att betydelsefulla 

människor i ens omgivning är trygga och säkra. 

Tillit: Vikten av att kunna lita på sin omgivning. 

Uppskattning: Ett viktigt behov för att känna sig önskad och värderad bland andra. Socialarbetare 

ifrågasätter ofta sig själva och deras egna förmågor: ”Räcker jag till, är jag duktig nog för att klara av 

detta arbete?”  

Intimitet: Ett behov av att känna sig samhörig och nära med andra, liksom att känna förtrolighet till sig

själv på ett meningsfullt sätt. 

Kontroll: Förmågan att kunna skapa kontroll över sina egna tankar, känslor och handlingar, samt att ha 

kontroll över andras beteende. 

Organisation och ledarskap 
 

Dyregrov poängterar ledarnas ansvar över hjälpargrupperna som del för att förebygga onödiga 

efterreaktioner av traumaarbete: 
 

”Det är viktigt att arbetsledarna håller nära kontakt med manskapet. Personal upplever ökad stress om 

ledningen är frånvarande, eftersom de då tvingas fatta beslut utan stöd av ledarens kunskap och erfa-

renhet. Stöd från personer i ledande ställning stärker lagsamarbetet och upprätthåller motivationen för 

arbetet” (Dyregrov, 2002. sid. 266). 
 

Lars-Erik Wolvén (2000), civilekonom, professor i sociologi vid Mitthögskolan och före detta 

konsult i ledarskap och organisationsutveckling, skriver att det krävs ledare för att styra verk-

samheter, fatta snabba beslut, samordna och motivera arbetsgruppen. Wolvén säger att: 

”Ledarens roll kan beskrivas som den som håller samman och effektiviserar verksamheten 

och skapar arbetstillfredsställelse inom organisationen, men också representerar organisation-

en eller gruppen både internt och externt” (Wolvén, 2000. sid.14-15). Vidare förklarar Wol-

vén att detta ledarskap kräver hög grad av social kompetens med empati, lyhördhet, god 

kommunikativ förmåga och färdigheter för att utveckla de mänskliga resurserna. 

 Sigvard Rubenowitz (1994), professor i psykologi vid Göteborgs Universitet, skriver 

att det finns sätt att begränsa skadliga och nedbrytande stressnivåer i arbetslivet. En av de 

viktigaste faktorerna är att skapa så stora förutsättningar som möjligt för egenkontroll på 

individ-, grupp- och organisationsnivå. Rubenowitz poängterar arbetsmiljöns betydelse och 

vad som kännetecknar en god psykosocial arbetsmiljö (se figur 3.3). Om förhållandena i dessa 

fem faktorer är positiva uppnås en större personlig tillfredställelse och engagemang med färre 

stressreaktioner och frånvaro som följd. 
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Figur 3.3 Faktorer för god psykosocial arbetsmiljö (Rubowitz, 1994). 

 

Egenkontroll i arbetet Positivt arbetsledningsklimat Optimal arbetsbelastning 

Stimulans från själva arbetet God arbetsgemenskap 

 

Rubenowitz visar på förmågan och viljan att hantera påfrestningar ökar när det finns möjlig-

het att påverka och kontrollera sin arbetssituation. Ställer ledningen för höga krav utan att ge 

överensstämmande befogenheter som förutsättning för att klara av arbetet, är risken stor för 

negativa stressupplevelser och psykisk nedslitning. Rubenowizt menar att den upplevda 

stressen i hög grad kan minskas genom att erbjuda vidareutbildning i arbetet för att utmaning-

arna ska bli mer hanterbara. En arbetsorganisation som ger förutsättningar för de anställda att 

uppleva gemenskap och social samvaro med varandra motverkar också skadliga stressupp-

levelser. Dyregrov sammanfattar (figur 3.4) en rad punkter som kan innefattas i ett förbere-

dande utbildningsprogram för att minska riskerna för socialarbetare, verksamma inom 

traumaarbete, att drabbas av efterreaktioner. 
 

Figur 3.4 Förslag till förberedande utbildningsprogram (Dyregrov,  2002).  
 

 

 

 

 
 

- Allmän information om stress, dess orsaker och verkningar på vanliga människor. 

- Information om stressorer i anknytning till krissituationer och katastrofer. 

- Information om skillnaden mellan påfrestningar i vardagslivet och akut stress i anknytning till         

olyckor och katastrofer. 

- Information om typiska reaktioner och symtom som kan uppträda under och efter arbetet, såväl 

fysiska som emotionella och beteendemässiga. 

- Råd om ”överlevnadsstrategier” och under insatsen (se nedan). 

- Råd om bemästringsstrategier i efterhand, bland annat beskrivning av de åtgärder som kommer att 

sättas in.    

Kollegialt stöd 
 

Enligt Rosenbloom (1995) är det viktigt att varje socialarbetare får kollegialt stöd i sitt arbete. 

Detta genom såväl individuell- och grupphandledning, veckokonferenser över aktuella fall, 

seminarier, som informell väg- och handledning när det krävs. Att dela med sig av sitt trauma 

och få stöd från arbetskamrater kan hjälpa att minska stress, då socialarbetaren ser att hon inte 

är ensam i situationen. Dyregrov (2002) bekräftar detta och tillägger att faktorer som inverkar 

på efterreaktionerna är stöd, förberedelse, gruppsammanhållning och konfliktnivå inom hjälp-

organisationen. Rosenbloom menar: ”Ett gott överinseende (från eng. supervision) skapar en 

bra atmosfär präglad av respekt, säkerhet och kontroll” (Rosenbloom, 1995. sid. 65-79. vår 
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översättning). Dessa faktorer underhåller självförtroende och självkänsla hos socialarbetaren 

och kan mildra effekterna av sekundär traumatisk stress. När socialarbetaren lär sig att känna 

igen och kan identifiera de smärtsamma överföringarna som gör henne sårbar, hanteras följ-

derna effektivare.         

  Don R. Catherall (1995) psykolog och forskare vid Phoenix Institute, skriver om vik-

ten av att ha jämlikar att samtala med - personer som själva utsätts för stress i sitt arbete. Att 

möta jämlikar är alltid viktigt, men är mer betydelsefullt för dem som stöter på traumatiskt 

material i arbetet, då deras arbete ofta blir mer personligt, intimt och kräver högre objektivitet 

än inom andra professionella grupper. Catherall påstår att träffas i grupp, exempelvis hand-

ledningsgrupper, kan mildra graden av stress, då man gemensamt kan hjälpas åt att normal-

isera de störande reaktionerna ett trauma kan medföra. De kan hjälpa varandra att rätta till 

feltolkningar och skapa struktur i traumat, så att socialarbetaren lättare kan behålla sitt tera-

peutiska förhållningssätt gentemot klienten.  

 
Figur 3.5 Det kollegiala stödets olika komponenter (Catherall, 1995.  vår översättning). 

 

Emotionellt stöd  Socialt kamratskap    

Information   Instrumentellt stöd

 

Catherall menar vidare att socialarbetare som inte har möjlighet att prata med andra riskerar 

att förlora perspektivet över situationen, vilket kan leda till oetiskt bemötande och oprofessio-

nell behandling av de drabbade. En person som till följd av arbete med traumatiserade männi-

skor drabbats av sekundär traumatisk stress, riskerar att agera ut sin frustration över klien-

terna, andra distanserar sig och förskjuter dem. Catherall menar däremot om socialarbetaren 

har någon att samtala med minskar dessa risker, samtidigt väcks frustration och osäkerhet i 

gruppen. Att någon i en arbetsgrupp drabbats av sekundär traumatisk stress blir en påminnelse 

för alla att de är känsliga och ligger i riskzonen. I figur 3.6 på nästa sida visas några av de 

förutsättningar det kollegiala stödet kan skapa.   
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i någon kreativ aktivitet, såsom konst, ritning och trädgårdsarbete. För många var, enligt 

Pearlmann, fysisk aktivitet, såsom yoga och dans stressreglerande, liksom massage.  

Figur 3.6 visar delar av det kollegiala stödets inverkan (Catherall, 1995. vår översättning).  

 

- När en medarbetare drabbats eller riskerar att drabbas av sekundär traumatisk stress, kan gruppen 

förse och avlasta henne med olika resurser, såsom att hjälpa till med pappersarbete, utföra 

telefonsamtal och se till att det finns något stöd för henne utanför arbetet. 

- Som medarbetare kan man hjälpa till att klargöra den drabbades insikter, genom att lyssna utan att 

vara dömande. Utifrån detta kan förvrängningar i socialarbetarens värderingar och bedömningar 

rättas. Med egen utbildning och kunskap kan man hjälpa sina medarbetare, då man är insatt i vilka 

begränsningar och vilket ansvar man har. Dessutom finns en djupare förståelse som professionell 

för vilka känslor som kan väckas av att ha handlat fel och man kan som objektiv lyssnare hjälpa 

den socialarbetare att minska sina skuldkänslor. 

- Att lyssna och vara empatisk skapar ett stöd för den drabbade. Andra professionella kan tillföra ett 

annat generöst och noggrant perspektiv, som kan skapa ramar över traumat.  

 

Catherall poängterar att varje individ har en unik förmåga att klara sig igenom och att åter-

hämta sig från stress. Därför är det viktigt att man inom arbetsgruppen accepterar dessa olik-

heter och behov som olika individer kräver för att kunna återhämta sig. Vidare är det viktigt 

att socialarbetaren känner sig delaktig i återhämtningsprocessen och att hon själv känner sig 

aktiv i kampen om att återfå kontroll och makt över sitt liv.  

  Chrestman (1995) menar att en hög variation av arbete är att rekommendera som me-

tod för att förebygga sekundär traumatisk stress. Hon skriver att det är bättre att engagera sig i 

olika aktiviteter, än att på heltid arbeta med traumatiserade människor. Chrestman påvisar 

även vikten av att förbereda och informera om riskerna, handledning och att stötta social-

arbetare. Personer som upplevt långa perioder av tungt traumatiskt arbete klarar av att åter-

hämta sig även om det är omtumlande. I vissa fall drabbas familjen som splittras då känslorna 

de belastar varandra med inte mäktas med. Andra väljer att byta yrke då arbetet blir för be-

tungande, någonting både Figley (1995) och Chrestman (1995) hävdar. Detta går även att 

koppla till Dyregrov som skriver: 
 

”Många upplever en ökad otrygghet i den dagliga tillvaron och väntar att något ska hända deras när-

maste eller dem själva. Oron för familjen tar sig uttryck i en önskan om att vara nära sina kära. Den 

ökade ångesten får konsekvenser för familjen, kanske framförallt för barnen som utsätts för en sträng-

are disciplin i kombination med överbeskyddande” (Dyregrov, 2002. sid. 251).  
 

I tidigare forskning påvisar Pearlmann (1995) hur traumaterapeuter hanterar stress på arbetet. 

Där framkom det sociala stödet som en av de viktigaste faktorerna för återhämtning; att um-

gås med vänner och familj. Andra aktiviteter som främjar stresshantering var att engagera sig 



Rustning för socialarbetare – betydelsefulla resurser i arbetet med traumatiserade människor 
 
 

19

 

 teorin 

. Coping betyder ungefär att hantera och handskas med stora och 

må svårigheter. Begreppet används i samband med medvetna strategier inom hantering. Olof 

lösande, skydda självkänslan och att hantera och skapa social 

                         

Coping/Hantering 
 

Rönnmark (2002) skriver att det är inom stressforskning och kognitiv psykologi som

om coping har utvecklats

s

Rydén (2000), professor i personlighetspsykologi och Ulf Stenström (2000), forskare i tilläm-

pad psykologi, båda verksamma vid Lunds universitet, menar att coping inte bara betyder att 

man ska kämpa vid hantering av någonting, utan att det även ska ske framgångsrikt. Rydén & 

Stenström skriver att man inom forskningen försökt ta reda på vilka strategier människor an-

vänder sig av och om något förhållningssätt är mer framgångsrikt för att hantera svåra livs-

situationer. Det har visat sig att individen använder sig av en mängd strategier i olika kombi-

nationer, då det är svårt att urskilja om en metod är bättre än en annan. Detta måste enligt Ry-

dén & Stenström ses utifrån det individuella perspektivet och ur den specifika situation indi-

viden befinner sig i. 

 Rönnmark (2002) beskriver copingen utifrån fyra huvudsakliga funktioner. Dessa har 

till uppgift att reglera känslor (mildra emotionell förtvivlan eller att förstärka emotionella 

relationer), fungera problem

interaktion. Vidare förklarar Rönnmark att copingen har två skilda huvudformer, vilka illu-

streras i figur 3.7. Dessa två huvudsakliga grundhållningar – konfrontativ och undvikande 

coping - är avgörande för vilken attityd människan intar vid svåra situationer. 
 

Figur 3.7 Sammanfattning av copingens två huvudformer (Rönnmark, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

Konfrontativ coping: Att konfrontera och uttrycka en händelse och dess upplevelseinnehåll. Innefattar 

informationssökning och problemlösning och syftar till att reducera de krav som den svåra situationen 

r en attityd till en händelse som ställer eller att utöka resurser som behövs för att hantera dessa krav. Detta ä

ofta äger rum när människan uppfattar att hon har eller kan skaffa nödvändiga resurser för att handskas med 

den stressfyllda situationen. 

Undvikande coping: Att hålla tillbaka och undvika händelsens upplevelseinnehåll. Innehar två 

komponenter; affektreglering och emotionell avlastning, vilka används för att kontrollera den känslomässiga 

responsen till en stressfylld situation. 
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ndvikande coping 

ydén & Stenström menar att alla problem inte kan mötas konfrontativt: ”Det kan finnas be-

ov att reducera den emotionella anspänningen genom att minimera hotet eller att förneka 

ulla situationen, tills dess man är i stånd att möta den i sin helhet” 

Rydén & Stenström, 2000. sid. 83). Ronnie Janoff-Bulman (1992), professor i psykologi vid 

sclosure. Motsatsen till 

isclosure är inhibition - när en individ förtränger känslor som skapats vid ett trauma. Med 

pliva och plocka fram dessa känslor igen, att identifiera dem och 

tt känna igen dem. När man kan identifiera känslorna, kan man också sätta ord på dem. En 

psykiska åkommor, som följd av stress och 

aum

U
 

R

h

vissa aspekter av den hotf

(

University of Massachusetts förklarar att det finns de som inte kan acceptera det som hänt och 

väljer att fly. En effekt av en traumatisk upplevelse kan enligt Janoff-Bulman vara att männi-

skan inte kan erkänna vad som hänt och händelsen förblir främmande och overklig. Vidare 

menar Janoff-Bulman att vissa drabbade kan vistas i denna period i flera månader, men efter 

en tid kommer i regel en vändning där de drabbade på olika sätt inser det inträffade och för-

söker att gå vidare i livet. Rydén & Stenström (2000) har som åsikt att det kan finnas behov 

av de undvikande strategierna för att upprätthålla hopp och moral och för att få vardagen till 

att fungera utan att bli handlingsförlamad av smärtsamma känslor. De tillägger att det inte är 

ovanligt att undvikande strategier används mer vid stress, samtidigt som man upplever 

handlingsalternativen begränsade - desto mer hjälplös man känner sig, ju mer beroende är 

man av en undvikande hållning. Rydén & Stenström menar att de konfrontativa strategierna 

används mer i samband med mer hanterbara och sansade situationer.  
 

Konfrontativ coping 
 

Inom konfrontativ coping använder Rönnmark (2002) begreppet di

d

disclosure menas att återup

a

viktig del i hantering av trauma är det sociala stödet och att kunna delge sina erfarenheter 

verbalt.  

  Rönnmark skriver att det finns goda skäl att fundera över grundhållningarna ur ett 

hälsoperspektiv, eftersom människor som innehar ett mer undvikande förhållningssätt tende-

rar att drabbas av ökad depression, fysiska symtom och alkoholproblem. Dessa människor har 

benägenhet att lättare drabbas av fysiska och 

tr a. De som däremot innehar en mer konfrontativ hållning med aktiv problemlösning och 

kognitiv omdefiniering, är förbundna med hög självuppfattning och ligger därför inte enligt 

Rönnmark i samma riskzon. I figur 3.8 redovisas olika egenskaper inom de båda coping-

formerna. 
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portion sanning, då mycket forskning påvisat att det sociala stödet har betydelse för både den 

iska hälsan. Rydén & Stenström (2000) menar att socialt stöd underlättar och 

n annan. Rönnmark (2002) bekräftar detta med stöd 

Figur 3.8 Egenskaper inom konfrontativ och undvikande coping (Rönnmark, 2002). 

 
 

Socialt stöd 
 

Apocryphes ordspråk: ”En god vän är den bästa medicinen” har visat sig innehålla en stor 

Konfrontativ coping   Undvikande coping 

Aktivt mötande attityd   Aktivt undvikande attityd 

Disclosure     Hämma, hindra 

Konfrontera    Fly 

Återuppbygga    Glömma 

Möta    Undvika 

fysiska och psyk

fungerar framgångsrikt vid rehabilitering, stresshantering och krisbearbetning, medan dåligt 

socialt stöd däremot kunnat kopplas till psykiatrisk ohälsa, såsom självmord, depression, ång-

est och självrapporterad mental ohälsa.  

 Janoff-Bulman (1992) skriver att tala om sin traumatiska upplevelse spelar en adaptiv 

(anpassande) roll i copingen. Detta kommer delvis från det sociala stöd som blir ett resultat av 

att man delar sina upplevelser med någo

av de empiriska belägg som finns över att avslöjande av traumatiska händelser är relaterat till 

förbättrad hälsa över tid. Detta trots ökad känslo- och stressbelastning och negativa sinnes-

stämningar som direkta följder av berättandets effekter, då det kan vara omtumlande att ut-

lämna sig inför andra. Rönnmark menar att den konfrontativa coping-stilen också kan inne-

bära en risk. Det finns tillfällen då vänner blivit skrämda av berättelsen och dragit sig undan. 

Den traumatiserade kan då uppleva detta som ytterligare ett trauma. Intressant är att berättan-

det dock inte måste ha en mottagare, utan att skriva om traumat eller att tala in på bandspelare 

också kan ge hälsosamma effekter på sikt. 

 I nästa kapitel kommer vi att presentera delar av intervjuerna, som har kopplingar till 

teorierna. 
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apitel 4 Berättelser  

 intervjuerna, detta för att ge en inblick i socialarbetarnas 

verklighet. I några av intervjuerna har vi valt att ta med större delar, medan andra fått mindre 

r att utrymme inte finns för samtliga intervjuer och att vi 

alt ut de bitar som har betydelse och är relevanta för vår frågeställning och syfte.  

K
 

Nedan presenteras utvalda bitar av

utrymme. Förklaringen till detta ä

v

 I berättelserna förekommer mellanrum som fylls ut med tre alternativt fyra punkter. 

Detta är för att markera att ett fåtal ord i intervjun undantagits (…) eller där större delar av 

intervjun uteslutits (….). Förkortningarna B-E i berättelserna står för undersökningsdeltagarna 

och I för intervjuarna.   
 

 

Figur 4.1 Utvalda delar från intervjuerna. 

 

 

 
 

 

 

 f ttning figur 4.1  

 

ortsä

 
Intervju B 

I: Hur kändes det att jobba med det här? 

ll oerhört intressant och lärorikt. 

 På vilket vis kände du att du blev påverkad? 

 trötthet, det kunde kännas jävligt tungt … mycket mera avskärmad … det lilla i familjen blev 

en var en del. Behov av att röra på mig, att vi såg till att 

ingen erbjöd mycket, föreläsningar och sånt. Det gällde att ta för sig av vad som bjöds.  

m du kände att du kunde prata med? 

n blev mer 

avstånd.    

Fortsättning nästa sida.

B: För jävligt och hemskt och fruktansvärt, ti

I:

B: Psykiskt

viktigt. 

I: Hur gjorde du för att hantera detta? 

B: Massa olika saker, jag tror att avskärmning

träffas och prata, dels organiserat men även med andra på Organisationen Stödcentrum. Organisationen i sig 

och ledn

I: Hade du någon utanför Stödcentrum so

B: Ja, min partner, men annars pratade jag inte så mycket med utomstående, det var svårt att göra det. Det 

kändes lättare att prata med såna som befann sig i samma situation. De utomstående, det var nån blandning 

av nyfikenhet, men bara till en viss gräns. … Man ville ju inte prata med vem som helst, ma

utväljande för ibland var det mer tärande än närande vem man pratade med.  

I: Är det något du tycker vi kan ta med oss som goda råd i arbetet? 

B. Det är jättemånga saker som är viktigt; att vara nyfiken. Det handlar om att få till någon positiv pendling. 

Det finns ju två fällor man kan gå speciellt i vårt yrke. Det ena är att bli ett med klienten och den andra 

fällan är att bli allt för avståndstagande. Man måste pendla mellan närhet och 
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fortsättning figur 4.1

UIntervju D 

D: Det hände någonting som inte var vanligt. Inte bara det att jag kände mig dålig i största allmänhet, utan 

jag fick känna på nåt litet, litet som dom förmedlade till mig utan ord. …. Det var nån gång när jag var på 

väg hemåt, så hörde jag en ambulans. Och så försökte jag följa den med örat och så tänkte jag, den ska till 

 
Intervju C  
C: Jag tyckte att jag hade för lite på fötterna, så att en viktig sak var att skaffa sig det. Praktiken var ju inte 

så svår att få, men att sen var det väldigt viktigt att få teorier kring det också. 

ecifikt du kände att du saknade? 

C: Ja hur, jag menar folk som är i kris, det kan hända vad som helst och man förstår det inte riktigt, jag 

menar, kunskap om hur folk reagerar. 

I: Kände du av några reaktioner? 

C: ja, det gjorde jag, vad ska man säga. Jag kunde reagera lite på ambulanser och sirener. På ett annat sätt 

att jag blev mer stressad och tänkte lite och osökt kom att tänka på mina närmsta. .… Jag kom in på ställen 

och började kika efter nödutgångar. Och när jag flyger så har jag aldrig brytt mig om de här att dom står och 

pekar och flytvästar och så….  

I: Varifrån fick du stöd?  

C: Goda vänner och så. Kollegor givetvis, det var väl det allra viktigaste så tror jag. Det var hemskt viktigt 

att vi fick stöd av varandra på nåt sätt. …. För ytterst är det på något sätt det här med familj och vänner, de 

är ju inte med på det man möter, men däremot är det oerhört viktigt att den biten funkar också. Att man har 

sin bas, någon trygghet, det normala på nåt sätt.   

I: Kände du tvekan någon gång inför uppgiften? 

C: Ja det gjorde jag. Eh, jag insåg ju att det skulle bli jäkligt tungt alltså. Jag hade jobbat en jäkla massa år 

som socialarbetare, men hade inte jobbat jättemycket med kriser, trauman och sorg, det hade jag ju inte, så 

visst kände jag tvekan, det gjorde jag.  

I: Om du skulle bli tillfrågad att arbeta vid en liknande situation, skulle du tacka ja då? 

C: Ja, jag tror att jag skulle göra det också om det skulle bli en sån situation, det tror jag. 

…. Det väldigt god förankring i organisationen, som gick ända uppifrån regeringen och Göran Persson och 

så rekryterade man Lasse Lilled och han var ju väldigt viktig, fantastiskt duktig. Han var en sån där ledare 

som jobbade på alla nivåer, allt ifrån att han hade kontakt med drabbade själv till att han hade kontakt med 

regeringen. Och han var väldigt duktig som ledare så till vida att ibland behöver man gå före och visa ”att 

kom igen nu, så här ska man göra”, men ibland vara bakom och putta på. Lasse gjorde båda delarna och det 

var väldigt bra. Och sen så var det ett väldigt tydligt uppdrag också, det tycker jag var viktigt. 

…. Det är viktigt att tänka på att en person inte bara är hjälpsökande, utan har en massa, och kan en massa 

och har varit med om en massa innan vi träffades. Det är viktigt i en klientkontakt att lyfta fram att man har 

andra kvalitéer och kunskaper. …. Att hitta någon form av behandlingsallians med dom, dom relationerna 

sliter aldrig för mig tycker inte jag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsättning nästa sida.

I: Vad var det mer sp
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Anledningen till att redovisningen av intervjuerna skiljer sig åt, kan förklaras med de olik-

heter det var att intervjua undersökningsdeltagarna. Vid vissa intervjuer krävdes att vi följde 

intervjumallen från punkt till punkt för att hålla samtalet levande. I andra fall räckte en tydlig 

genomgång av syfte och frågeställning, för att intervjun skulle komma igång och intervju 

m llen fungerade mer som ett stöd. 

 I kommande kapitel sker en analys av dessa intervjuer, där ytterligare citat från 

intervjuerna redovisas.   

Analys och Resultat 

 

a

Kapitel 5 
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detta kapitel sker en analys av intervjuerna, där vi hittar samband mellan teorierna i kapitel 3 

h socialarbetarnas berättelser. Här tillkommer ytterligare citat utöver de berättelser som 

esenterades i föregående kapitel. Dessa citat är till för att förstärka analysen och resultatet. 

tet kommer att presenteras löpande i analysen. 

För att förtydliga analysen delades intervjuerna in i tre olika huvudteman; reaktioner 

d påverkan, organisation och hantering. Under temat reaktioner vid påverkan förtydligas de 

mtom och reaktioner stödpersonerna uppmärksammat. Organisation beskriver inflytande 

reaktion och hantering. I sista temat hantering redovisas de 

ktorer, såväl yttre som inre, som enligt socialarbetarna varit betydelsefulla för att kunna 

ntera arbetsuppgifterna.   

 Före studiens genomförande fanns en medvetenhet om handledningens betydelse. Syf-

tet har som tidigare nämnts, varit att hitta ytterligare faktorer utöver handledning, som är be-

delsefulla vid hanteringen och för att undvika sekundär traumatisk stress. Finns det andra 

görande faktorer för hanteringen? Även i denna studie har det visat sig att handledningen 

ft stor inverkan, men vi har valt att lägga tyngden på de andra delarna istället. Likaså har vi 

tt särskilja det kollegiala stödet från det sociala stödet i två skilda teman, där familj och 

nner inräknas i det privata livet (hantering) och det kollegiala stödet består av arbets-

mrater (organisationens betydelse). Denna uppdelning gjordes då samtliga socialarbetare 

ängterade skillnaden mellan att samtala med kollegor och att samtala med vänner. 

vid påverkan 

n av de faktorer vi valt att undersöka i studien var vilka reaktioner socialarbetarna upplevde 

id möten med traumatiserade människor. Vid intervjuerna har framkommit att samtliga 

spondenter varit mer eller mindre förvånade över den starka inverkan mötena haft på dem, 

ots den medvetenhet de alla ansåg sig ha om detta före arbetets början. 

de en otroligt djup känsla av att inte räcka till, alltså när dom hade gått iväg, som 

, det var någonting så mycket, mycket, mycket starkare 

 

I 

oc

pr

Resulta

 

vi

sy

och betydelse av struktur, stöd vid 

fa

ha

 

ty

av

ha

valt a

vä

ka

po

 

Reaktioner 
 

E

v

re

tr
  

 ”Jag trodde nog innan att det skulle kännas mindre än det gjorde, att det skulle vara lättare.” 

 ”Påverkan är någonting man får räkna med, man blir påverkad och det är ett sunt perspektiv att ha.” 
 

Dock upplevdes inte de direkta mötena som jobbigast, utan reaktionerna kom för de flesta i 

efterhand.  
 

 

”Jag minns att jag ha

man normalt inte har … det var någonting annat
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än så … det fattades någonting i mötet, som var så stort att det inte går att sätta ord på … man fick 

h en allmän känsla av att känna sig låg 

ch lätt

lertalet upplevde sig periodvis vara distanserade i privatlivet och 

 

ödcentrum upplevde samtliga att de hade goda förutsättningar i 

, oersätt-

ts-

De saknade kunskap om hur människor reagerade vid trauma, men upplevde ändå 

tt den fortskridande utbildningen som gavs under tiden kompenserade dessa känslor. ”Vi fick 

det bästa av det bästa.” Ett st

fungera

känna på något litet som förmedlades till mig, inte bara i ord.” 
 

Dessa reaktioner yttrade sig hos en av socialarbetarna genom en stark känsla av otillräcklig-

het. Andra reagerade genom ökad irritabilitet, ilska oc

o irriterad. De berättade om hur arbetets påverkan gick ut över den egna familjen, samti-

digt som en förhöjd oro för sina närmsta väcktes. Utifrån tidigare berättelser framkom vid ett 

flertal tillfällen hur stödpersonalen visat en ökad oro och stress i samband med bland annat 

ambulanssirener, samt upptrappat behov att kontrollera säkerheten kring sin familj. Vid en 

intervju framkom att familjen och barnens bekymmer bagatelliserades och inte togs med 

samma allvar som tidigare. F

egen kvalitetstid blev allt viktigare. Detta kan vara en förklaring till följd av den psykiska 

trötthet som arbetet ofta väckte. Dock ansåg de flesta inte att deras direkta arbetsinsatser på-

verkades, förutom i något fall där socialarbetaren drabbades av migrän vid specifika möten. 

Detta såg personen själv som ett möjligt sätt till distansering.  

  Av intervjuerna framgick att sömnproblem förekom, dock inte enligt dem själva under 

allvarliga former, utan mer som en normal reaktion på de intryck de möttes av.    
 

 

Figur5.1 sammanfattar socialarbetarnas övergripande reaktioner. 
 

 

 

 

 

Organisationens betydelse 
 

I kapitel 3 beskrev vi organisationens och ledarskapets betydelse för hur anställda klarar av att

hantera och möta stress. På St

organisationen, såsom tydligt uppdrag, struktur och goda resurser. Ord som: ”suverän

lig, super, lättsam, tillgänglig, stödjande och drivande” var vanliga vid beskrivning av arbe

ledaren för organisationen. Många upplevde dock en känsla av att inte kunna vara tillräckligt 

förberedda. 

a

ort stöd utöver ledningen var traumaexperten Atle Dyregrov som 

de som mentor för den inblandade personalen, vilket uppskattades och poängterades 

Irritabilitet, avtrubbad, arg, känslig för kritik, kände sig låg Migrän 

Förvåning över den egna påverkan  Ökad oro för privata relationer 

Distansering i privatlivet   Otillräcklighet  

 Sömnproblem Psykiskt trötthet  
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av sam

tiken. 

e att prata med människor som 

rk samman-

ållning inom arbetsgruppen.  

e för ibland var det mer tärande än 

an fick ksom testa sig ta i det.” 

ågr ka samhö-

ans. En ökad samhörighet skapar glädje och samhörighet i gruppen, vilket gör det 

 arbetet.     

tliga. Dyregrov kunde ge dem teorier de upplevde att de saknade parallellt till prak-

  Betydelsen att insatserna var tidsbegränsade spelade en stor roll för samtliga, då 

vetskapen om att arbetet inte var ett evighetsarbete underlättade. Ytterligare en tydlig faktor 

som visade sig vara betydelsefull var hur många procent de arbetade med traumatiserade 

människor. Endast en av fem arbetade heltid, övriga såg det som en fördel att ha ytterligare ett 

jobb som variation till det tunga traumaarbetet.     

 De viktigaste faktorerna socialarbetarna nämnde som resurs för att kunna möta och 

hantera situationer med människor som upplevt det värsta, var handledning och det kollegiala 

stödet.  
 

”Att samtala med andra leder till andra funktioner mer än att bara avlasta sig, man ger och tar och får 

något gemensamt. Man lär av varandra, tipsade och kunde få mer teorier - att prata och dela, det är me-

dicinen. Att känna att man har kollegor kring sig som man kan prata med är en god rustning.”  
 

Alla, med undantag av en, uttryckte att de upplevde det lättar

befann sig i samma situation; andra kollegor eller personal från liknande yrkesgrupper, då de 

hade samma referensram om arbetets påverkan. Detta skapade dessutom en sta

h
 

”Man ville ju inte prata med vem som helst, man blev mer utväljand

närande vem man pratade med. M  li fram, annars var det lika bra att ski
 

N a påpekade dessutom vikten av att hitta på roliga saker utanför arbetet för att ö

righeten inom teamet, exempelvis att gå ut och ta ett glas vin eller att åka iväg någonstans 

tillsamm

lättare att hantera och möta det tunga i
 
Figur 5.2 Sammanfattning av betydelsefulla faktorer utifrån organisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledning  Ledarskap 

Procent av tjänst  Tidsbegränsning  

Kollegialt stöd  Tydligt uppdrag 

Goda resurser  Starkt stöd från organisationen  

Struktur   Utbildning 
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öten med andra, detta är något som framgått tidigare i studien. 

a livet fungerar och flyter på utan 

vskildhet. Långa promenader, trädgårdsarbete, att lyssna på musik har gett tid för 

reflekti

behov a
 

”Jag tror att det överhuvudtaget är viktigt att hitta någon balans i tillvaron …. jag är ju väldigt privilige-

t inflytandet på hanteringen. Likväl har känslan av att vara ut-

vald fö

kraft so
 

an har någon som tror på en.” 

ger ju någonting i att, vad ska man säga, man blir ju 

r att man kan få kläm på detta.”  

ver n de bar med sig. Denna erfa-

nhe nderlätt t hanteringen ska material de möttes av. De flesta 

ade  någon nära anhörigs död, vilket r dem. Att själva ha 

pple par en kä  av först eprocessen. En person kommenterade 

vsaknad av denna erfarenhet, något personen antog hade kunna hjälpt vid hanteringen. 

amtidigt poängterades att man inte kan vara för rustad, de menade att man då inte kan 

rbereda sig på ett genuint möte. Det handlar om att handskas med dem information man fått 

Hantering              
 

Människor påverkas av m

Socialarbetarna har beskrivit olika faktorer som varit väsentliga för hur de påverkats och hur 

de hanterar detta. Den faktor som samtliga undersökningsdeltagare poängterat har varit hand-

ledning. Detta har vi dock valt att kategorisera under Organisation, då det är den som ansva-

rar för denna. En annan faktor som varit övervägande för hanteringen utöver handledning har 

varit det sociala stödet (familj och vänner), att det vanlig

större motgångar har underlättat hanteringen av vad socialarbetarna möter på jobbet. Trots att 

samtliga nämnt betydelsen av ett väl fungerande socialt liv, har många ändå hanterat käns-

lorna i a

on och återhämtning. Likaså att sitta för sig själv och koppla av med en bok och ökat 

v kulturella aktiviteter, har varit sätt att främja god hälsa.   

rad för att jag har fått arbeta med intressanta saker hela tiden och det är ju en del, men sen så är det släkt 

och vänner .... men så är det ju också det som handlar om mig själv och att se till att göra saker som är 

utvecklande och roliga.” 
 

Att känna arbetsglädje har haf

r arbetsuppgiften och inte bara blivit tilldelad en uppgift haft stor betydelse och gett en 

m höll påverkan på avstånd.  
 

 ”Det kändes bra att ha någonting att erbjuda.”  

”I akut skede var känslan att vara viktig starkare än påverkan.”  

”Det var ju smickrande … det är klart att det gjorde nåt med mig, att jag kände mig stolt och fick någon 

form av kraft … stärker självförtroendet och att m

”Någonstans i det här att man blir tillfrågad, det lig

smickrad och glad och herregud att man blir tillfrågad och att folk tro
 

Ö gripande för socialarbetarna var den breda yrkeserfarenhete

re t ansåg de ha u a  av de traumati

h erfarenhet av de ansåg var till stöd fö

u vt förlust ska nsla åelse för sorg

a

S

fö
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het att jobba med det, en förutsättning de ansåg sig ha fått i arbetet 

någon .… Jag tyckte att det var 

 

Även berättandets betydelse, i den mening de var delaktiga i boken ”Att möta det man mö-

elserna från Stödcentrum.  

t var nyttigt att få göra ett värdigt avslut.” 

Jag tror det var en hel del trå-

 sista grejen att få skriva var ju suverän … jätteviktigt alltså, så skulle fler göra. Även om det inte 

-

 

och att ges tid och möjlig

att förebygga svåra egna reaktioner.  
 

”Jag kände inte att jag var tillräckligt förberedd, men jag var inte heller så oförberedd att det var omöj-

ligt.”  

”Man kan inte gå runt och vara superpåverkad hela tiden, det handlar om att kunna plocka fram eller 

plocka bort eller så.” 
  

För att kunna möta trauma har några av de tillfrågade nämnt fakta om händelsen i förhållande 

till hanteringen. Att ha verkliga sakförhållanden om olycksplatsen har stärkt socialarbetarna i 

mötena med de drabbade och deras anhöriga. Det har varit ett sätt att hindra oroande ryktes-

spridning, en vetskap som varit viktig för att stärka dem själva i sin yrkesroll.   
 

”Det som var jätteviktigt till en början var att möta alla dessa olika rykten och det kan man enbart möta 

upp med fakta …. Det finns ett starkt behov av att lägga skulden på 

viktig att vara med i det lärandet. Dels för min egen del, för det kände jag ju att jag som behandlare jag 

behövde ju också ha den kompetensen och den förklaringen för att sen kunna gå ut och möta andra 

drabbade.” 

ter”, har visat sig haft stor del i hanteringen. Endast en hade svårt att värdera vikten av bety-

delsen, men trodde ändå att berättandet haft inverkan. Övriga såg skrivandet som ett bra av-

slut och som ett sätt att hantera upplev
  

 ”Det blev ett väldigt bra avslut på arbetet …. de

”Jag tror faktiskt att det var viktigt, att det blev ett slags bokslut så va …. 

dar som knöts ihop då faktiskt, som jag blev ’tvingad’ till som jag inte hade gjort annars … Det blev en 

form av skriftlig handledning,  en sammanfattande och avslutande helhet.” 

”Ett sätt att systematisera kunskapen.” 

”Den

handlar om traumatiskt så, men man skulle göra det med jämna mellanrum, att samla ihop sina erfaren

heter, sortera saker man kan och saker man inte kan, landa inom sig på ett annat sätt.”  

”Det var ju ett jättebra sätt att summera vad man hade varit med om och sätta sig ner och formulera 

mycket tankar som man naturligt vis hade stött och blött under resans gång, men som avslutning få sätta 

sig ner och skriva och fundera var väldigt viktigt .... Ett sätt att lägga det bakom sig på ett bra sätt.” 

 
Figur 5.3 sammanfattar viktiga faktorer vid hanteringen.  
 

 

 

Socialt stöd  Berättandets betydelse  Bred yrkeserfarenhet 

Arbetsglädje  God hälsa     Egen kvalitetstid  

Utvald  Behov av fakta från olyckan
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 in i teman ovan, nämnde socialarbetarna en rad andra 

delar so

om inre faktorer; hur man är som person och att man skall lita till sig själv och sina egna för-

mågor 
 

 slags kunskap om sig själv och vad man befinner sig i för slags sammanhang.” 

ärheten av 

nåt sånt här …. Det är liksom en nyckel att komma vidare.” 
 

I citate

vara m

inre sty

niskor. Likaså nämndes vikten av att ha roligt och trevligt såväl tillsammans med sina arbets-

 

Inre faktorer 
 

Utöver de yttre faktorerna som delats

m är viktiga att ha med sig i arbetet med andra människor. Dessa begrepp handlar mer 

och kunskaper.  

 ”Det är bra att ha någon

 ”Man ska inte underskatta sig själv och vara rätt så ödmjuk.”  

 ”… Yttre och inre drivkrafter som gör underverk, att känna sig viktig, att känna efter vad man själv 

 passar till och vad man vill … självkännedom.” 

 ”Att lita på sina erfarenheter och att dom faktiskt räcker långt, även om man inte ens varit i n

 

n ovan framgår det att socialarbetarna poängterade vikten av att tro på sig själva och 

edvetna om var man befinner sig i livet. Denna kunskap och medvetenhet ökade deras 

rka och är vad de menade ett måste för att klara av att arbeta med traumatiserade män-

kamrater som på fritiden.  
 

Figur 5.4 Sammanfattning av inre faktorer. 

 

 

Tilltro    Självkännedom 

Känna sig viktig  Ej underskatta sig själv 

Ödmju

Glädje

k   Lita på sina erfarenheter 

; både på arbetet och i privatlivet 
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vslutning 

s tidigt under år 2006 har idag, fyra månader senare nått ett svar. Ef-

er fem intervjuer, timmar av litteraturgenomgång och analys har vi sett mönster av hur 

sentlig för att undvika att drabbas 

nte, utan vår avsikt har varit att förtydliga vad 

om ka

tiga för socialarbetarna att ha med 

nverkan vid hanteringen. Att ha goda kollegor att dela sina upp-

levelser med, då familj och vänner inte alltid kan ha samma förståelse, vikten av att ha en 

samtidigt stödjande, samt vetskapen om att arbetet inte 

v lltid har varit betydelsefullt fö isationen sätter sin prägel i de flesta 

ördelning, stöd, tids-

 sett att det övergripande för hur individerna påverkas av 

arbetet och hanterar de känslor som arbetsuppgifterna väcker, är beroende på hur organisa-

tionen ser ut och vilket stöd den ger.   

 Inom temat Hantering har tidigare yrkeserfarenhet, berättandet, egen kvalitetstid och 

att värna om sin hälsa varit det som socialarbetarna värderade högst. Samtliga uppskattade att 

få medverka i boken ”Att möta det man möter”, där de upplevde sig få avsluta arbetet på 

Stödcentrum på ett värdigt sätt. Berättandet i sig var även ett sätt att bearbeta och knyta ihop 

sina upplevelser. De flesta tog sig tid att vara för sig själva, både för att få tid till bearbetning, 

som för att få distans till det tunga arbetet. Att ta vara på denna möjlighet, kan även ses som 

ett sätt för dem att värna om sin egen hälsa. Betydelsen av att må bra och tro på sig själv och 

sina handlingar, har visat sig ha en lika stor betydelse för socialarbetarna som organisationens 

stöd och de övriga strategier de tagit till för hanteringen. Utifrån detta kan vi se ett mönster av 

konfrontativ coping bland socialarbetarna, som aktivt mötte det som var betungande och de-

lade det med andra, vilket hjälpte dem att återuppbygga sig själva.     

Kapitel 6 A

Slutsats 
 

Frågeställningen ”Vilken rustning behöver socialarbetare för att möta människor som upplevt 

det värsta?” som väckte

t

socialarbetare hanterar och vilken rustning som har varit vä

av sekundär traumatisk stress. Vår uppgift har aldrig varit att diagnostisera undersöknings-

deltagarna, den kunskap och befogenhet har vi i

s n förebygga risken att drabbas av sekundär traumatisk stress. Tidigare i kapitlet har vi 

presenterat resultatet och de faktorer som vi sett varit vik

sig för att kunna undvika sekundär traumatisk stress. Vi vill ändå sammanfatta de delar som 

varit mest betydelsefulla för dem utöver handledning.   

 Studien har visat att det kollegiala stödet, ledning och de förutsättningar den gav 

socialarbetarna och tidsbegränsningen, varit de förhållanden inom temat Organisationens 

betydelse som haft störst i

arbetsledning som var drivande och 

arar för a r dem. Organ

faktorern  är väsentliga för hanteringen, såsom struktur, tjänstefa som

begränsning och utbildning. Vi har
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 skall fungera för att en människa skall kunna möta 

 Stödcentrum hade mycket stöd från organisationen, vilket 

för dem, samtidigt som de saknade vissa bitar. Några uttalade att man inte kan 

nnen lättare pratade utifrån sina egna upplevelser, me-

  Det är många olika saker som

stress och trauma. Personalen på

underlättade 

vara för rustad vid möte med andra människor, men något som flera av dem saknade var 

bristen på information om hur traumatiserade människor reagerar.     

 Ur materialet har vi fått fram vad som kan innefattas i rustningen. Det går inte att för-

bereda sig tillräckligt för sådant här arbete, men en stödjande organisation och starkt stöd från 

kollegor kan förebygga nedbrytande processer. Likaså är god självkännedom, att ges och att 

ta sig tid att värna om sig själv och sina nära, betydelsefulla faktorer för hanteringen av den 

påverkan arbetet skapar. Detta är viktiga förutsättningar som kan underlätta för socialarbetare 

att hantera stress och på så vis undvika sekundär traumatisk stress.   
 

Diskussion 
  

Efter de svårigheter vi stött på och med facit i hand har tankar väckts om vad som kunde ha 

gjorts annorlunda för att förbättra studien. Det största dilemmat vi stötte på var det faktum att 

våra förberedelser inte stämde överens med hur intervjuerna fullföljde. Tanken var att inter-

vjuerna skulle ge material om vilka resurser socialarbetarna ansåg vara viktiga för att hantera 

den påverkan möten gav. Problematiken kring detta var undersökningsdeltagarnas svårighet 

att prata utifrån sig själva, istället kopplade de in de drabbade och pratade utifrån dem. Vi 

undrar om en mer strukturerad intervju givit ett annorlunda material? Genom att tygla inter-

vjun mer och inte tillåtit dem att sväva ut, hade kanske gett mer information om dem själva. 

En tydlig skillnad i intervjuerna var intervjudeltagarnas vilja att berätta. Vi såg en olikhet 

mellan kvinnorna och männen, där mä

dan kvinnorna hellre blandade in de drabbade. Vi har en tanke om att detta kanske var ett sätt 

för dem att hantera sina känslor, en form av dissociation där de försätter de svåra upplevel-

serna utanför sig själva. En annan svarade vid frågor om den egna påverkan genom att kriti-

sera studien, frågeställning och val av teorier, ett mönster vi såg vid upprepade tillfällen under 

renskrivningen av intervjun.  

 Den grupp vi valde att undersöka skiljer sig från andra grupper av socialarbetare. Med 

brandkatastrofen som grund, gavs de andra förutsättningar än vad socialarbetare i vanliga fall 

får. Såväl kommun som stat gav dem mer eller mindre obegränsade resurser och experthjälp, 

något som fick stor inverkan i hur de hanterade arbetet och den egna påverkan. En annan för-

utsättning de gavs, förutom att få samtala och få stöd från goda kollegor, var möjligheten att i 

skriftform få berätta och skriva om sina upplevelser.  
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sdeltagarna intygar. 

 

”Den sista grejen att få skriva var ju suverän … jätteviktigt alltså, så skulle fler göra. Även om det inte 

handlar om traumatiskt så, men man skulle göra det med jämna mellanrum, att samla ihop sina erfaren-

heter, sortera saker man kan och saker man inte kan, landa inom sig på ett annat sätt”.  
 

Berättandet är idag en erkänd metod vid hantering, något undersökning

Att ges förutsättningen att skriva om sina upplevelser kanske är något man skall förmedla vi-

dare till organisationer. Samtidigt kan detta vara något för gemene man att ta med sig genom 

livet – ett sätt att sortera och bearbeta sina upplevelser i vardagen. 
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tervjumall 

Vilken rustning behöver socialarbetare för att möta människor som upplevt  

Vad är det som krävs för att man ska kunna undvika och skydda sig från  

1. Bakgrund. 

- Tidigare/senare erfarenheter av trauma, utöver brandkatastrofen? 

2. Förbered och välj ut två personer/möten där du kände att du påverkades särskilt 

mycket; ett med anknytning till branden, samt en tidigare/senare erfarenhet.  

- På vilket vis påverkade dessa möten dig? Hur yttrade sig dina reaktioner?  

      Ångest? Sömnsvårigheter? 

- Påverkades dina arbetsinsatser av reaktionerna? På vilket vis? 

Nämn även positiva effekter. 

 

3. Hur hanterade du kvarvarande känslor från mötena? Inom dig och utåt gentemot 

andra. 

Hur lyssnade och svarade du till känslorna? Förskjutning? Hantering? 

- Gradera på en skala 1-5 vad som varit viktigast och hjälpt dig mest i hanteringen av 

känslorna. 

Ex. handledning, fysisk aktivitet, tidigare kunskap och erfarenheter, vänner och familj, 

arbetskamrater, religion, organisationens kultur och struktur. Metoder. 

 

4. Upplevde du att du hade tillräckliga kunskaper för att hantera känslorna/intrycken? 

- Vad var bra?   

- Vad saknades? 

Varifrån har de fått sina positiva kunskaper; utbildning, handledning, tidigare erfa-

renheter? 

Bilagor 

In
 

”det värsta”?  

Sekundär Traumatisk Stress? 

 

- Utbildning.  

- Yrkeserfarenhet (inom socialt arbete)? 

 



Rustning för socialarbetare – betydelsefulla resurser i arbetet med traumatiserade människor 
 
 

37

 

 

de organisationen/ledningen förutsättningar för dig att lättare kunna hantera 

r och intryck?  

Vikten av struktur för att kunna hantera ångest 

Obegränsade resurser, ex. ekon

Sto

- Jämför skillnader/likhete um, ex. från arbete på 

Socialkontor eller annan arbetsplats. 

betydelse.  

et man möter” hjälpt dig att hantera känslorna? 

 

en, 

 

 

 

 

 

 

5. Skapa

upplevelse

Betydelsen att ”vara utvald” som orsak till lättare hantering av ångest. Hjältar? 

omi. 

r press från samhället att finnas där och hjälpa. 

r med arbete utanför Stödcentr

 

6. Berättandets 

- Har din medverkan i boken ”Att möta d

I så fall, på vilket sätt? 

7. Vilka kunskaper och erfarenheter bär du med dig från arbetet runt brandkatastrof

som du kan ha nytta av i framtida arbete? Vad stärkte dig? 
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