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Abstrakt 
Titel: Socialarbetarens känslor i mötet med klienten. En kvalitativstudie av 
familjebehandlares känslor. 
Författare: Anna Pettersson  
  
Syftet med denna undersökning har varit att undersöka socialarbetarens känslor i 
mötet med klienten. Med uppsatsens skrivande möjliggöra en djupare förståelse 
av socialarbetarens egna känslor i möte med klienter, vilka känslor är det som 
väcks, vad är det som påverkar deras känslor, hur hanterar de sina känslor, vad har 
de egna känslorna för betydelse i arbete? Undersökningen har gjorts utifrån en 
kvalitativ metod för att kunna få en djupare förståelse för socialarbetarnas känslor. 
I undersökningen gjordes sex kvalitativa ostrukturerade intervjuer med 
familjebehandlare i Västra Götaland. Intervjuformen valdes för att kunna få så bra 
bild av familjebehandlarens egna känslor som möjligt. I resultatet har det kunnat 
urskiljas att glädje och frustration var två känslor som framkom i alla sex 
intervjuerna vilket beskrivs närmare i resultatdelen. I resultatet framkom även att 
familjebehandlarens egna känslor i mötet med klienten till stor del berodde på 
vilka möjligheter familjebehandlaren hade att bearbeta sina känslor tillsammans 
med sina kollegor. Det har även framkommit att det krävdes en stor personlig 
medvetenhet om sin egen bakgrund och att man som familjebehandlare arbetade 
aktivt med sin egen känslovärld. I undersökningen framkom en bild av en grupp 
familjebehandlare med stor medvetenhet om sina känslor och hur känslorna 
påverkade deras arbete under hela dagen. Arbetet som familjebehandlare krävde 
mycket arbete med sig själv för att inte ta för mycket stryk känslomässigt. 
Familjebehandlarna såg sig själva som redskap där känslorna spelade en stor roll 
för hur arbetet fördes framåt men även hur arbetsaliansen med klienten/familjen 
blev. 
Nyckelord: Känslor, Socialarbetare, Familjebehandlare, Klient, Socialt arbete.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
  



  
  
Abstract 
The aim of this study was to illuminate the workers own sense of the meeting with 
the client. With essay writing allow a deeper understanding of the social workers 
own feelings in the meeting with the clients, what emotions it brought, what is it 
that influences their feeling, how do they handle their feelings, what has their own 
feelings of meaning in work? The methodology used in this paper is qualitative 
method, to gain a deeper understanding of the social worker´s feelings. The main 
course of this paper has been laid on unstructured interviews. Six interviews have 
been made with family therapists in Västra Götaland. The interview form has 
been chosen to enable valuable knowledge and picture of family therapists own 
feelings in their work. In the result, it has been distinguished that happiness and 
frustration were two feelings that arose from all of the six interviews. The results 
also revealed that the family therapists own feelings in the meeting with the client 
in large part depended on the opportunities the family therapists had to process 
their feelings with their own other colleagues. The results also shows that it 
requires a great amount of personal consciousness about own background and that 
as family therapists constantly work with their own emotional world. Another 
outcome of the result was the picture of a group of family therapists with great 
amount of consciousness about their own feelings and how their feelings affected 
their work during the day. Work as family therapists required a lot of work on 
yourself to not take too much damage emotionally. The family therapists saw 
themselves as instruments where feelings played a big role for how the work-
alliance with the client/family becomes. 
  
Keywords: Feelings, Social Workers, Family therapists, Clients, Social work. 
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Förord 
Tanken med att skriva ett uppsatsarbete om känslor var att belysa ett omvänt 
perspektiv, omvänt på så sätt att socialarbetarens känsla skulle vara i fokus i 
stället för klientens. Att det i socialt arbete förekommer känslor precis som i alla 
möten med människor är kanske inte så märkvärdigt men vad är det för känslor 
som väcks hos socialarbetare och hur tar man hand om de egna känslorna. 
Som framtida chef inom socialt arbete var detta en möjlighet att få göra en 
djupdykning i ett ämne som är nog så viktigt att ha vetskap om för att kunna få en 
ökad förståelse för framtida medarbetares arbetssituation. I min värld är känslor 
viktiga då de påverkar oss vare sig vi vill eller inte och intresset för känslornas 
värld har funnits med mig sedan länge. Att tala om sina känslor i en 
intervjusituation kanske inte alltid är så lätt men dessa fantastiska människor och 
familjebehandlare berättade utan tvekan om sina egna känslor. Jag vill därför rikta 
ett stort tack till de sex familjebehandlare som med stor entusiasm ställt upp på 
min undersökning. Flera av familjebehandlarna har dessutom uttalat ett önskemål 
av vidare forskning kring ämnet, vilket gläder mig. Jag vill även tacka mina två 
fantastiska studiekamrater Ikram och Sofie som har delat en resa genom de dalar 
och toppar som det inneburit att skriva denna uppsats, mycket blod, svett och... 
mycket skratt (inte så mycket tårar). Tack familjen, snart är hemmet som förr, 
utan alla bokhögar, papper, datorer och en osocial mamma och fru. Carin Staland 
Nyman, att få en handledare med ditt engagemang och all den tid du har gett och 
alla goda råd i handledningen är nog få förunnat, stort tack! 
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1 Inledning 
”I alla möten i människovårdande yrken är vi alltid två om att känna starka 
känslor” (Carlander, 2006 s.16). I socialarbetarens möte med människor sker ett 
samspel där ett utbyte av erfarenheter sker (Svensson, 2008). Att i en uppsats som 
denna fått möjligheten att fördjupa mig i och försöka få en förståelse för 
socialarbetarens känslovärd i sin profession, har gett mig och förhoppningsvis 
även de som läser uppsatsen en ökad förståelse för socialarbetaren i sin 
yrkesutövning. I arbete med människor använder socialarbetaren kunskap genom 
utbildning men använder sig även av det personliga, sina samlade resurser (Skau, 
2007). Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) uttrycker att socialarbetare 
använder sig själv som verktyg i sitt arbete. Det sociala arbetet innebär att klienten 
tar med sig sin värld in i socialarbetarens professionella struktur vilket i sin tur 
leder till en reflexiv process och en förändring av socialarbetaren (Payne, 2008).  
Att våga bejaka sina känslor och inte behandla dessa som något främmande i sin 
yrkesutövning handlar om en sorts kompetensutveckling, genom en ökad 
medvetenhet kan man lära sig att använda hela sin potential som medmänsklig 
socialarbetare (Skau, 2007). Att bry sig om klienten är en viktig beståndsdel i 
professionellt arbetet, medmänsklighet och professionalitet utesluter inte varandra 
det handlar istället om att hitta en balans dem mellan. Skau (2007) höjer dock ett 
varningens finger och menar att bara känslor skapar kaos och bara intellekt skapar 
ett mekaniserat arbetssätt, båda delar behövs i mötet med klienten (Skau, 2007). 
  
I arbetet som socialarbetare möter man klienter som på ett eller annat sätt 
påverkar socialarbetarens känslor i mötet. För att som socialarbetare kunna göra 
ett bra klientarbete är det viktigt att vara medveten om hur de egna känslorna 
påverkar i mötet med klienten. Med denna uppsats fanns därför en önskan att 
undersöka vilka känslor som eventuellt väcks hos socialarbetare som arbetar i 
nära samverkan med klienter. Som framtida ledare och chef inom socialt arbete 
kan det vara en fördel att försöka få en inblick i den komplexa arbetssituation som 
det innebär att arbeta som socialarbetare. Denna undersökning kan vara en hjälp 
för chefer inom socialt arbete i sin relation till sina medarbetare genom en ökad 
förståelse kring socialarbetarens arbetssituation, men även en hjälp i chefens 
arbetsmiljöarbete. 
  
Trots att flera författare är överens om att känslor är viktiga för socialarbetare 
(Holm, 2009; Johnsson, 2008; Seaton, 2003), så tycks det vara få vetenskapliga 
undersökningar som har genomförts. Däremot finns det flertalet både 
vetenskapliga artiklar och litteratur som belyser klientens känslor i mötet med 
socialarbetare. Forskning kring Socialarbetarens känslor i mötet med klienten har 
varit svårt att hitta. I de eftersökningar som gjorts under uppsatsskrivandet har det 
endast återfunnits en vetenskapligartikel kring ämnet socialarbetarens känslor. I 
artikeln beskriver Seaton (2003) hur obearbetade känslor hos socialarbetare 
påverkar i klientarbete. Det finns dock en viss medvetenhet inom det sociala 
arbetet om svårigheten och risken för hur socialarbetaren kan påverkas negativt i 
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sin personliga utveckling i arbetet och utveckla känslokyla och bristande empatisk 
förmåga. Dessa svårigheter och risker finns omnämnt i det dokument i vilket de 
etiska koder finns som gäller för professionellt verksamma inom socialt arbete 
(Akademikerförbundet, 2011). Professionella anses enligt Olsson (2009) besitta 
två olika typer av referenssystem att välja mellan, referenser inifrån sig själv, sina 
egna känslor och upplevelser samt referenser om den andre/klienten utifrån 
tolkningar av sinnesintryck och inlevelse. Tidigare forskning har i stort sett 
genomgående utgått från tolkning av klientens känsla i mötet med socialarbetaren 
medan professionellas egna känslor är ett relativt outforskat område. 
  
Syfte 
Syftet är att utifrån en explorativ ansats undersöka socialarbetarens känslor i 
mötet med klienten för att öka förståelsen för hur känslor kan påverka 
socialarbetarens arbetssituation. 
  
Vilka känslor hos socialarbetaren väcks i mötet med klienten? 
Hur påverkas socialarbetaren av känslor i sin yrkesutövning? 
Hur hanterar socialarbetaren sina egna känslor i mötet med klienten? 
  
För att kunna möjliggöra denna undersökning har intervjuer gjorts med sex 
socialarbetare med avgränsning till socialarbetare i form av familjebehandlare i 
Västra Götalandsregionen. Valet av familjebehandlare handlar om att de arbetar 
nära klienten och dess omgivande system vilket innebär många möten där 
klienten/den unge är central men där den unges problematiska situation eller 
beteende är symptom på något som inte fungerar i dennes omgivning. 
Familjebehandlare arbetar med klienten, familjen skola etcetera det vill säga hela 
den unges omgivning vilket är många olika möten där känslor väcks, möten där 
den unge är central. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras först familjebehandling samt några av de olika 
behandlingsmetoder som används av familjebehandlare. Sedan presenteras den 
plattform som familjebehandlaren skall utföra sitt arbete utifrån. De olika 
områden som kommer att presenteras är en kortare redovisning av den lagstiftning 
som ligger tillgrund för biståndsbeslut gällande unga individer. Makt perspektivet 
i det sociala arbetet kommer att beröras då det är ett viktigt perspektiv att 
medvetandegöra i det sociala arbetet. Här presenteras även ett avsnitt om att vara 
professionell framför allt när det handlar om känslor. I bakgrunden finns även 
tidigare forskning invävt i varje avsnitt.  

2.1 Familjebehandling 
Att arbeta som familjebehandlare innebär att man utifrån biståndsbeslut genomför 
ett behandlingsarbete där hela familjen runt barnet eller ungdomen är inkluderad i 
själva behandlingen. Det innebär också ett nära samarbete med socialsekreterare, 
skola, barnomsorg i stort sett alla som befinner sig kring ungdomen eller barnet. 
Arbetet består i att åstadkomma en förändring utifrån barnets bästa och utifrån ett 
beslut taget av förvaltningsrätten där man beskriver vilken typ av åtgärd som 
bedöms vara mest lämpad för den unge. Utifrån Förenta nationernas (FN) 
konvention om barns rättigheter ska familjeutredningar alltid ha ett barnperspektiv 
och sträva efter barnets bästa(FN, 1989). Utefter det biståndsbeslut som tagits 
skall familjebehandlaren bygga upp ett förtroende för att kunna få tillstånd en 
arbetsalians med familjen. Genom sin erfarenhet och olika behandlingsmetoder 
gemensamt med klienten/familjen skapa de bästa förutsättningarna för barnet/ 
ungdomen och familjen för att kunna få en fungerande vardag. 
Familjebehandlares arbete går ut på att tillsammans med klienten kunna hitta en 
lösning som leder fram till en bättre situation för klienten (Lundsbye at al, 2000). 
Familjebehandlarens roll är att utveckla en arbetsalians med familjen samt 
åstadkomma ett ömsesidigt samspel. Familjebehandlaren arbetar utefter olika 
metoder bland annat funktionell familjeterapi (FFT) som är en metod för att kunna 
arbeta med hela familjen. FFT går ut på att lära sig förstå den andre genom aktivt 
lyssnande man betonar vikten av att ta ansvar för det man säger och att vara tydlig 
med vad man säger. Metoden innebär även att lära sig att berätta om egna känslor 
och hur man reagerar inför andras beteende. Syftet med metoden är att kunna 
åstadkomma ett stödjande och ett bättre samspel i familjen (Socialstyrelsen, 
2012). Marte meo är en annan modell som bygger på att hjälpa familjen att få 
verktyg för att kunna få ett bättre samspel i familjen och stödja en positiv 
utveckling (Socialstyrelsen, 2013). I arbetet fokuserar man på de positiva bitarna 
och belysa dessa i arbetet med familjen (Socialstyrelsen, 2013). 
Familjebehandlare arbetar med hela familjen och de riskfaktorer som finns i 
miljöer runtomkring den unge, så som den närmaste familjen, skolan, sociala 
nätverk och risker i närsamhället (Socialstyrelsen, 2011). Komet är en annan av 
familjebehandlarens metoder för att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap och sin 
förmåga att hantera de konflikter och vardagsproblem som man kan ställs inför 
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som förälder (Socialstyrelsen, 2012). Komet handlar även den om att främja ett 
positivt samspel för att kunna förebygga ett allvarligare beteendeproblem hos den 
unge längre fram i livet (Socialstyrelsen, 2012). I alla dessa olika metoder 
använder familjebehandlaren sig själv som ett verktyg man pratar om känslor, 
bygger förtroende och arbetar väldigt nära familjen. Familjebehandlare bedriver 
sitt arbete utifrån en biståndsbedömning. Allt arbete med familjen, ungdomen sker 
utifrån socialtjänstlagen (SoL)SFS: 2001:453) eller lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU)SFS:1990:52). En förebyggande insats kan 
beslutas även utan den unges eller vårdnadshavarens samtycke, ett så kallat 
mellantvång (SFS:1990:52). Socialnämnden kan då besluta om stöd och hjälp åt 
den unge eller familjen i form av ett individuellt anpassat program 
(Socialstyrelsen, 2011). 
  
Skillnaden mellan den som utreder ett biståndsbeslut, socialsekreteraren och den 
som genomför beslutet, familjebehandlaren är att familjebehandlaren skall bygga 
upp ett förtroende och en bra arbetsalinas mellan sig själv och familjen. Familjen 
skall våga berätta om sina problem i förtroende och gemensamt med familjen 
skall familjebehandlaren komma fram till det som är det bästa för familjen. 
Socialsekreteraren har till uppgift att utreda och har en annan sorts makt position 
vilket kan leda till att familjen eller den unge inte vågar berätta på grund av 
osäkerheten av vilka konsekvenserna skulle kunna bli (Skau, 2007). Enligt 
Svensson (2008) är det viktigt att skilja på dessa roller för att få en så bra 
familjebehandling som möjligt. Den behandling som enligt socialstyrelsen (2008) 
är den som är den mest effektiva metoden för att förebygga och förhindra barn 
och unga att hamna i destruktivt leverne eller kriminalitet är familjebehandling. 
Behandlingen inriktas på att förändra föräldrarnas beteendemönster och sätt att 
bemöta sina barn på (Socialstyrelsen, 2008). Familjebehandlare arbetar ofta efter 
en familjesystemisk teori då problemen kan ha flera orsaker inom olika system, 
det kan vara i familjen, hos den unge själv, i skolan och med kamrater (Lundsbye 
at al., 2000). Familjebehandlare arbetar med den unge i centrum men i flera olika 
miljöer och behandlingen genomförs med hela familjen. Familjebehandlaren 
använder en individs problem för att förändra destruktivaprocesser i ett system 
(Lundsbye at al., 2000). Utifrån Holm (2009) samt Seaton (2003) är känslor 
viktiga för socialarbetaren samt en förutsättning för att kunna utöva socialt arbete. 
Enligt vad som framkom i tidigare forskning har socialarbetarens känslor även en 
stor betydelse i själva klientarbetet. Trots denna kunskap är forskning kring 
socialarbetarens känsla i mötet med klienter i stort sätt obefintlig då tidigare 
forskning till största delen utgått från klientens känsla. Forskning kring 
professionellas egna känslor i mötet med klienter, ett område att forska mer kring 
då känslorna enligt tidigare forskning har en betydande roll idet sociala arbetet. 
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2.2 Bistånd & lagstiftning 
En förutsättning för att kunna ta del av familjebehandling är att det finns ett 
biståndsbeslut. Socialsekreteraren gör först en utredning av vad som brister i 
omsorgen av den unge. Vilket är ett av kriterierna för att hamna inom 
socialtjänsten. Det kan vara föräldrar som brister i sitt föräldraskap eller det kan 
handla om att den unge själv har ett destruktivt sätt att leva. Enligt 
socialtjänstlagen (SoL)SFS: 2001:453 kap.5) finns bestämmelser som gäller för 
barn och unga. Socialtjänsten skall enligt denna lag arbeta för att barn och unga 
skall växa upp under trygga förhållanden och gemensamt med organisationer, 
samhällsorgan och andra som berörs verka för att den unge inte skall vistas i 
skadliga miljöer. I SoL och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) slår man fast att de insatser som genomförs skall göras av omsorg om av 
den unge. Socialtjänsten skall även samarbeta med hemmen i sin strävan att ge det 
stöd som behövs för att den unge skall kunna få en så gynnsam utveckling som 
möjligt (SFS: 2001:453). Att arbeta som familjebehandlare innebär en balans 
mellan att bygga förtroende samtidigt som familjebehandlare enligt Skau (2007) 
har makten att göra bedömning av vilken behandlingsmetod som blir bäst för den 
klienten/familj socialarbetaren arbetar med. 

2.3 Makt 
I sin yrkesroll är det viktigt att vara medveten om sin roll att hjälpa och sin roll i 
ett socialt system där en del är att utöva makt genom att exempelvis bevilja 
ekonomisk eller praktisk hjälp (Skau, 2007). Maktutövning återfinns även i 
behandlingsarbete och samtal eftersom socialarbetaren i sin profession ses som 
expert på området och har tolkningsföreträde i situationen och i sin relation till 
klienten (Johnsson, 2008). Socialarbetarens möten med klienter är en process och 
utifrån socialarbetarens perspektiv kan det skapa en inre känsla av konflikt, 
konflikt mellan att hjälpa och skada och mellan system och individ, det är lätt att 
utveckla strategier. Skau (2007) menar att socialarbetarens strategi handlar om att 
förneka sin makt i yrkesrollen och istället välja att använder sig av rollen som den 
goda hjälparen. Makt är enligt Skau (2007) något som man helst inte pratar om 
vilket kan göra det svårare för socialarbetare att förhålla sig till och bli medvetna 
om sin maktutövning. Att utöva makt är något som många förknippar med något 
negativt och är enligt Skau (2007) ett laddat begrepp. Hon menar att det som 
professionell är viktigt att förstå maktaspekten och dess betydelse i samspelet som 
sker i mötet med klienten. Professionalitet innebär att ha en förståelse av den egna 
yrkesrollen, samspelet mellan makt och hjälp (Skau, 2007).  

2.4 Att vara professionell 
Professionell innebär att ha en viss kompetens inom det område man arbetar inom 
i form av teoretisk kunskap men för att vara professionell måste man även inneha 
erfarenhetsbaserad kunskap, en kunskap som utvecklas genom möten med klienter 
och i samspel med kollegor, den så kallade tysta kunskapen (Olsson, 2009). En 
tyst kunskap vilken enligt Skau (2007) även innebär en etisk medvetenhet, 

5 
 



 

känslomässig mognad samt den samlade erfarenhet inom yrket vilken kan vara 
svår att uttrycka i ord. Att vara professionell handlar även om förmågan att kunna 
se utifrån ett annat perspektiv än det egna.  Att vara professionell innebär att som 
socialarbetare kunna vara känslomässigt neutral och inte låta sig styras av sina 
känslor (Laanemets2008; Eide & Eide, 2006,). Socialarbetarens yrkeskunskap 
innebär att ha en kunskap om sig själv och sina egna styrkor och svagheter (Skau, 
2007; Johnsson, 2008). För att arbeta som socialarbetare underlättar det att vara 
medveten om de egna personliga erfarenheter och hur dess eventuellt kan påverka 
i mötet med klienten (Skau, 2007; Johnsson, 2008). De medvetet bearbetade 
livserfarenheter tillhör den så kallade tysta kunskapen enligt Skau (2007) en viktig 
kunskap utöver den genom litteratur tillförskaffade kunskapen. Genom 
medvetenhet om egna reaktioner kan professionella i viss mån lära sig att 
behärska sina känslor för att inte störas av sina egna reaktioner (Eide & Eide, 
2006; Hilmarsson, 2010). Det betyder dock inte att socialarbetare för den skull 
skall undertrycka sina känslor, Eide & Eide (2006) menar att det i så fall kommer 
att skapa ett avstånd mellan socialarbetaren och klienten. För att inte riskera att de 
personliga erfarenheterna påverkar hur socialarbetaren agerar i sina möten med 
klienter är en förutsättning att hon/han har bearbetat sina upplevelser (Johnsson, 
2008; Eide & Eide, 2006). 
 
3 Kunskapsöversikt 
I avsnittet nedan beskrivs hur känslor påverkar i samspelet med andra och hur 
tidigare erfarenheter påverkar vilka känslor som uppkommer. Här presenteras 
även hjärnans funktion då det gäller hur och varför känsloreaktioner uppstår i 
mötet med andra. I senare delen av kunskapsöversikten beskrivs affekter och 
emotioner, affekter det vill säga de känslor som kommer i stunden och emotioner 
de känslor som uppkommer genom erfarenhet. Nedan presenteras även vikten av 
att vara medveten och ha kunskap om de egna känslorna. Under pågående studie 
har det uppdagats en brist kring tidigare forskning av socialarbetarens känslor i 
mötet med klienten därför används i detta kapitel till stor del litteratur som berör 
känslor. 
 
3.1 Känsla 
Känslor är involverade i alla relationer, de hjälper oss att förstå andra människor 
(Kåver, 2009). Känslor utgör basen i våra handlingar och beteenden och hjälper 
oss att fatta förnuftiga beslut. När vi vet vad vi känner och varför kan vi lättare 
hantera våra känsloreaktioner (Kåver, 2009). Känslor hör till den delen av hjärnan 
där de mest grundläggande överlevnadsfunktionerna är placerade (Kåver, 
2009;Tomkins, 2008). Känslor dominerar över tanken exempelvis när en fara 
nalkas uppstår känslan innan tanken på handling uppstår (Kåver, 2009). Delen av 
hjärnan där känslor väcks beskrivs som den del av hjärnan som har överlevt 
evolutionens utvecklingsprocess och reagerar efter grottmänniskans basala 
överlevnadsinstinkt (Kåver, 2009; Tomkins, 2008). Denna del av hjärnan har 
större utrymme att avvärja faror och hantera överlevnad än övriga delar av hjärnan 
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(Kåver, 2009; Tomkins, 2008). Andra delar av hjärnan har däremot utvecklats till 
att hålla balans mellan känsla och rationellt handlande (Kåver, 2009).  
I socialarbetarens möte med människor sker ett samspel där ett utbyte av 
erfarenheter sker. I samspelet dem emellan skapas olika känslor (Svensson, 2008) 
(Eide & Eide, 2006). Känslor spelar enligt Eide & Eide (2006) en avgörande roll i 
vilka relationer som utvecklas i mötet med andra, relationens kvalité är avgörande 
för vilket resultat behandlingsarbetet i slutändan får. Dessa kan vara i form 
positivt eller negativt laddade känslor (Svensson, 2008). Människor som 
socialarbetaren möter i sitt arbete är oftast i en negativt laddad situation i livet 
vilket bidrar till att känslan i mötet sker med en negativ laddning (Svensson, 
2008).  Familjebehandling sker inte alltid på frivillig basis, då det föreligger ett 
biståndsbeslut är familjen mer eller mindre tvingad av de sociala myndigheterna, 
vilket kan föranleda att inte alla i familjen är så positivt inställda till behandlingen 
medan andra familjemedlemmar kan känna en lättnad och ha mer positiva 
förväntningar. Första kontakten sker ofta på grund av att ett barn eller ungdom ger 
uttryck för familjens sätt att fungera, beteendet är oftast ett symtom på att något i 
familjen behöver förändras (Lundsbye, Sandell, Ferm, Währborg, Petitt & Fälth, 
2000). Socialarbetarens förmåga att kunna skapa en positiv känsla blir då extra 
viktig för att i samspel med klienten kunna föra arbetet framåt och se de 
möjligheter som finns (Svensson, 2008). Positiva känslor kan medverka till att öka 
individens tankeförmåga vilket leder till en kreativare problemlösningsförmåga 
(Salovey & Grewal, 2005; Kåver, 2009). En person som anses vara känslomässigt 
intelligent kan enligt Salovey & Grewal (2005) utnyttja även de negativa 
känslorna och hantera dem för att kunna uppnå avsedda mål. Oavsett om det 
handlar om en positiv eller negativ känsla finns känslan med som en väsentlig del 
i interaktionen mellan socialarbetaren och klienten/familjen (Svensson, 2008; 
Eide & Eide, 2006). Det är viktigt att som socialarbetare vara medveten om sina 
känslor i mötet med klienten för att de egna känslorna inte skall ta överhanden 
(Johnsson, 2008; Eide & Eide, 2006).  
Affekt beskrivs av Tomkins (2008) som själva kärnan i känslan den har till 
uppgift att göra oss uppmärksamma på det som utlöste affekten, de aktiverar våra 
tankar och handlingar. Genom erfarenhet från tidigare möten skapas ett inre 
referenssystem där affekter utvecklas till emotioner (Svensson, 2008; Tomkins, 
2008). Affekter är enligt Svensson (2008) känslor som kommer i stunden och 
emotioner kan beskrivas som känslor som uppkommer genom erfarenhet men till 
viss del även i stunden. Tidigare erfarenheter konstruerar automatiska tankar som 
påverkar våra känslomässiga reaktioner (Dahlgren, 2008; Johnsson, 2008; 
Tomkins, 2008). En väl utvecklad affekttolerans innebär att socialarbetaren har 
förmågan att reglera sina känslor samtidigt som man vågar känna de känslor man 
faktiskt har (Holm, 2009). Det är viktigt att socialarbetaren är medveten om och 
accepterar de egna känslor som väcks i mötet med klienten, är man inte medveten 
om sina egna känslor kan man heller inte uppfatta och förstå andras känslor (Eide 
& Eide, 2006; Hilmarsson, 2010). Socialarbetaren påverkas av vilka emotionella 
erfarenheter som finns sedan tidigare (Svensson, 2008; Olsson, 2009).  
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Affekttolerans handlar även om att orka med de egna känslorna i mötet med 
klienten (Holm, 2009). Det finns två positiva och sex negativa affekter, de 
positiva bjuder in medan de negativa fungerar avvisande, positiv och negativ 
syftar här på upplevelsen av känslorna (Tomkins, 2008; Svensson, 2008; Kåver, 
2009). Skam och stolthet är två emotioner som anses vara centrala för hur vi 
upplever oss själva (Tomkins, 2008; Svensson, 2008). Figuren nedan vilken 
bygger på Tomkins (2008) modell och skall avläsas vågrätt. Stolthet representerar 
de positiva och skam representerar de negativa affekterna. 
  

Affekter                     Emotioner 
o Intresse                Stolthet 
o Glädje/välbehag 

 
o Rädsla                  Skam 
o Sorg 
o Vrede 
o Avsky 
o Äckel/avsmak 
o Skam 

  
Den delen av hjärnan där de mest grundläggande överlevnadsfunktionerna är 
placerade har som tidigare beskrivits större utrymme att avvärja faror och hantera 
överlevnad vilket förklara behovet av en större nyanserande bild av negativa 
känslor än de positiva känslorna (Kåver, 2009; Tomkins, 2008). Skammen och 
stoltheten som nämnare för de positiva samt de negativa emotionerna är även de 
kopplade till grundläggande överlevnadsfunktionerna, skammen har även 
funktionen att undvika socialt oacceptabelt beteende (Kåver, 2009; Tomkins, 
2008). De affekter som beskrivs som negativa berör enligt Tomkins (2008) och 
Carlander (2006) livets smärtsamma och komplicerade tillstånd medan de positiva 
associerar till lust. De två positiva affekterna är kopplat till lust, belöning, 
njutning och är till för att verka motiverande för att på så sätt undvika de negativa 
affekterna (Tomkins, 2008). Upplevda händelser lagras i kroppen som ett minne 
vilket längre fram kommer att utgöra en kunskapskälla för att kunna hantera och 
förhålla sig till en ny situation (Carlander, 2006).   
I sitt arbete som socialarbetare är det av stor vikt att utveckla sin 
känslomedvetenhet för att kunna ha förmågan till empati och rationellt handlande 
och inte bli begränsad i sin förmåga till inlevelse i en annan människas 
känslovärld (Eide & Eide, 2006; Olsson, 2009). Genom socialarbetarens kontakt 
med de egna känslorna och förmågan till empati kan hon/han skapa kreativa 
lösningar i de situationer som uppstår i mötet (Hilmarsson, 2010). Seaton (2003)  
och även Olsson (2009) menar att socialarbetarens empatiska förmåga, 
medvetenheten om de egna känslorna samt bearbetning av erfarenheter är en 
förutsättning för att kunna arbeta som socialarbetare. Socialarbetarens 
medvetenhet och kontakt med de egna känslorna används som en kompletterande 
metod för att inhämta information, både Salovey & Grewal (2005) samt Holm 
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(2009) menar att det är ett sätt att låta egna och andras känslor vara 
kunskapsförmedlare. Att inte använda sig av känslor som kunskapsförmedlare är 
enligt Holm (2009) att inte ta vara på viktig kunskap, en förutsättning för empati. 
Socialarbetare använder sig själva som verktyg i mötet med klienter och känslor 
spelar en betydande roll i hur socialarbetaren hanterar olika situationer i sina 
möten med klienten. Carlander (2006) beskriver hur viktigt det är att 
socialarbetaren på ett medvetet sätt möter klienter i deras känsla. Att arbeta som 
familjebehandlare ställer krav på kunskap om den egna känslovärlden, 
empatiskförmåga men även att inneha kunskap om olika arbetsmetoder.  
  
4 Teori 
I teoriavsnittet görs en närmare beskrivning av fenomenologi, livsvärldsteori samt 
intentionalitetsteorin. Nedan görs även en beskrivning av hur och varför de 
används i uppsatsarbetet och på vilket sätt de hänger samman med varandra.   
  
Genom fenomenologi vill man fånga upplevelsen av ett fenomen, att utan 
förvrängning kunna beskriva upplevelsen av ett fenomen så som det visar sig 
(Husserl, 1913; Persson & Sundin, 2012). Man försöker undvika tolkningar, målet 
är att försöka presentera det man undersöker så som den visar sig (Husserl, 1913). 
Att vara fri från tolkning var ambitionen i uppsatsarbetet men var något som till 
viss del fick stå tillbaks då det var svårt att undvika tolkning fullt ut. 
Fenomenologi handlar om att återge ett inifrån perspektiv genom ett beskrivande, 
vilket innebär att beskriva människors reaktioner på verkligheten (Husserl, 1913; 
Bengtsson, 2005). Fenomenologi innebär att man beskriver människors 
handlingar och sociala värld utifrån deras perspektiv (Husserl, 1913; Bengtsson, 
2005). I uppsatsen fanns en strävan efter att bara hålla den tidiga fenomenologiska 
inriktningen i ett försök att vara fri från tolkning. Allt eftersom processen i 
uppsatsarbetet framskred framkom behov av att använda en metod som 
sammanlänkar tolkning och förståelse. I uppsatsarbetet används därför en 
fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod. Metoden innebär att man även kan 
belysa innebörder i fenomen och inte enbart beskriver något faktiskt, vilket gör att 
innebörden av fenomenen blir synliga (Lindseth & Norberg, 2004; Persson & 
Sundin, 2012). Uppsatsarbetet kunde på så sätt inte bara ge en exakt återberättad 
beskrivning av familjebehandlarens egen känsla utan kunde genom denna metod 
även tillåta en tolkande beskrivning av innebörden av familjebehandlarens känsla 
i mötet med klienten. Enligt Bengtsson (2005) kan en blandning av metoder ge en 
kunskapsvinst i de fall där metoderna har en gemensam grund så resultaten kan 
förenas till en helhet. I uppsatsen skall fenomenologin ses som den grundläggande 
metoden men som kompletteras med ett visst mått av hermeneutik då det kan vara 
svårt att helt vara fri från tolkning. När man använder sig av fenomenologi 
konstaterar man vad som händer, man beskriver vad som händer och sker 
(Husserl, 1913, Bryman, 2008). Att beskriva respondentens berättelse utan att 
tolka har varit ambitionen genom hela arbetet detta för att försöka komma så nära 
respondenternas beskrivning av sina känslor i mötet med klienterna och få en så 
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tydlig och beskrivande bild av deras känslor som möjligt. Genom att träffa och 
genomföra ostrukturerade intervjuer med familjebehandlare har en bild av deras 
känslor och hur känslorna påverkar dem i deras arbete vuxit fram och kunnat 
utmynna i en beskrivning av essensen. Fenomenologi innebär att man betraktar 
mänskligt beteendet genom att vara med i verkligheten och att det slutligen 
mynnar ut i en beskrivning av essensen av det man studerar (Husserl, 1913; 
Friberg & Öhlén, 2012). Essens är det som kommer igen hos alla respondenters 
beskrivningar av sina upplevelser, det vill säga det som är gemensamt för 
respondenterna. Det man bör komma ihåg är att forskaren som ställer frågor är en 
del av respondentens livsvärld och detta kan tänkas påverka resultatet (Bryman, 
2008). I undersökningen är den teoretiska ansatsen livsvärld och 
intentionalitetsteorin. Livsvärlden är den faktiska verklighet vi delar med andra 
och som vi varje dag möter och förhåller oss till (Bengtsson, 2005). 
Livsvärldsteorins syfte är att göra en beskrivning av människans upplevelse av 
fenomenet och inte av själva fenomenet som sådant (Bengtsson, 2005). De teorier 
som används i undersökningen kompletterar varandra i de olika delarna av 
uppsatsen. Livsvärldsteorin är en teori som återfinns framförallt inom 
fenomenologin och hermeneutiken men den återfinns även i de flesta kvalitativa 
forskningsmetoder (Bengtsson, 2005). Intentionalitetsteorin kommer att användas 
framför allt i analysdelen för att ytterligare tydliggöra de mönster som uppstår i 
individens livsvärld. I familjebehandlares möten med klienten väcks olika typer 
av känslor. I deras livsvärd som i undersökningen kan beskrivas som deras 
arbetssituation och arbetsplats sker olika typer av möten med människor som 
ingår i deras livsvärld och som påverkar deras känsla på ett eller annat sätt. Enligt 
Carlander (2006) innehåller möten mellan individer känslor som kommer till 
uttryck på olika sätt i mötet. Familjebehandlare möter i deras arbete människor 
som på ett kanske mer eller mindre tvingande sätt hamnat i en ofrivillig relation 
med familjebehandlare vilket kan resultera i många olika känsloreaktioner i mötet.  
I min uppsats använder jag mig av intentionalitetsteorin i analysdelen för att 
kunna se varje respondents beskrivning av sina känslor och dess samband med de 
utlösande orsakerna i mötet. Intentionalitetsteorin och livsvärldsteorin 
kompletterar varandra då den senare fokuserar på att hitta essensen i alla 
respondenternas beskrivning av sina känslor. Detta gör det möjligt att både lyfta 
fram enskilda respondenters känslor och dess utlösande orsak samtidigt som man 
får en bild av essensen hos alla respondenters beskrivning av sina känslor. 
Inom hermeneutikens livsvärldsteori får tolkningen en större plats än inom den 
fenomenologiska livsvärldsteorin. Inom hermeneutikenslivsvärldsteori anser man 
att det inte går att sätta förförståelsen av fenomenet helt åt sidan, det går heller 
inte att ställa sig helt utanför livsvärlden (Bengtsson, 2005). Livsvärlden är enligt 
Bengtsson (2005) den sociala värld som vi lever i och som vi står i kommunikativt 
förhållande till. Interaktion och kommunikation är verktygen för en djupare 
förståelse och utökad kunskap om andra individer och den sociala världen 
(Bengtsson, 2005). Intentionalitetsteorin innebär att individen handlar utifrån sin 
egen förståelse av situationen (Husserl, 1913; Schütz, 2002). Intentionalitetsteorin 
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är grunden i analysen av de mönster av innebörder som individer ser i sin 
livsvärld (Husserl, 1913; Schütz, 2002). Intentionalitetsteorin kan hjälpa till att 
beskriva utlösande orsaker till varför Saker och ting ger sig till känna på ett visst 
sätt, vilka samband som finns och hur de utformar sig (Olsson & Sörensen, 2011; 
Thurén, 2004).  
 
5 Metod 
Metoden som använts är en kvalitativ metod, en metod som bygger på att försöka 
få en förståelse av den sociala verkligheten och en förståelse för hur individer som 
ingår tolkar den (Bryman, 2008). I förhållande till undersökningens syfte ses den 
kvalitativa metoden som en lämplig metod för undersökningen då känsla är något 
som kan vara svårt att mäta och därför kan vara svårare att undersöka genom att 
använda sig av en kvantitativmetod. Kvalitativ metod har möjlighet att ge ett djup 
i det man undersöker. Den kvalitativa metoden söker inte efter några sanningar 
utan är mer ute efter att upptäcka och förstå (Bryman, 2008). Att undersöka 
familjebehandlares känsla i mötet med klienten handlar i detta arbete om att 
upptäcka och förstå hur socialarbetarens arbetssituation påverkas av de egna 
känslorna i sitt möte med klienterna. Tidigare forskning kring socialarbetarens 
känslor i möte med en klient, verkar utifrån de efterforskningar som gjorts under 
uppsatsskrivandet vara ett område som det hittills inte ägnats någon större 
forskning kring. För att hitta forskning som berör socialarbetarens känsla i mötet 
med klienter har delar ur forskningsrapporter med liknande forskningsingångar 
lokaliserats för att på så sätt ta vara på de delar som kan vara av värde för 
uppsatsen. 

5.1 Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes vid respondenternas respektive arbetsplats i form 
av kvalitativa ostrukturerade intervjuer. Denna intervjuform valdes med tanke på 
syftet med undersökningen att kunna få ett djup i respondentens egen beskrivning 
av sin känsla och för att respondenten så fritt som möjligt skulle kunna återge sin 
egen känsla i mötet med klienten. Mitt val av att intervjua socialarbetare med 
inriktningen familjebehandling handlade om att de i sin arbetssituation träffar 
både vuxna och barn med olika behov av stöd och behandling. 

5.1.1 Urval 
Urvalet skedde genom ett subjektivt urval. Subjektivt urval innebär att man gör ett 
medvetet val av personer som har en viss kunskap om det område som 
undersökningen inriktar sig på (Bryman, 2008). Jag har i enlighet med denna 
metod valt att intervjua sex familjebehandlare från Västra Götalandsregionen. 
Med tanke på den samlade kunskapen om undersökningstemat kommer ett 
subjektivt urval sannolikt att ge den bästa informationen. Meningen med att göra 
ett subjektivt urval är att man förmodar att just dessa utvalda personer kommer att 
ge mest värdefull data (Bryman, 2008). De familjebehandlare som intervjuades 
har arbetat som familjebehandlare mellan ett år och tjugofem år, samtliga 
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respondenter har arbetat flera år inom socialtjänsten men inte just som 
familjebehandlare. Vilket innebär att de respondenter som arbetat ett år inom 
familjebehandling har en mångårig bakgrund inom socialtjänsten. Ingen av 
respondenterna är socionom alla har istället en utbildning som är mer inriktade 
mot behandlingsarbete och olika behandlingsmetoder, respondenterna har bland 
annat utbildningar som socialpedagog och socialpsykolog i botten, samtliga har 
familjeterapi samt ett flertal påbyggnadsutbildningar såsom exempelvis FFT, MI, 
Marte Meo samt Komet. 

5.1.2 Intervjumetod 
Vid intervjuerna användes en ostrukturerad intervjuform. Den ostrukturerade 
intervjun låter den intervjuade använda sina egna ord och utveckla sina idéer och 
tankar, flexibilitet är en gemensam nämnare (Bryman, 2008). Under själva 
intervjun användes en intervjuguide där ett antal frågeställningar nedskrivits vilka 
mer kan beskrivas som tematiserade frågor (Bilaga 3). Då utfrågande enligt Öhlén 
(2005) inte överensstämmer med fenomenologins livsvärldsteori handlar 
intervjusituationen mer om att skapa en samtalssituation. Intervjuformen vid 
fenomenologiskt inriktad metod skall ge respondenterna möjlighet att diskutera 
områden som de anser är viktiga (Bryman, 2008). Undersökningens syfte var att 
undersöka socialarbetarens egna känslor det ansågs därför viktigt att varje 
respondent skulle få stor möjlighet att med egna ord utveckla sina personliga 
tankar kring sina egen känslor. Genom en ostrukturerad intervjuform 
möjliggjordes för respondenten att kunna ge en utveckling av sina egna tankar 
kring ämnet för undersökningen, det vill säga de egna känslorna i mötet med 
klienten. Den ostrukturerade intervjun kan kanske på ett bättre sätt öppna upp för 
möjligheten att kunna få en naturligare bild av socialarbetarens egen bild av sina 
känslor. De ostrukturerade intervjuerna går precis som Olsson och Sörensen 
(2011) beskriver ännu längre än den semistruktureradeintervjuformen när det 
gäller att betona den intervjuades tankar. Detta kan vara en fördel med tanke på 
syfte med min uppsats. Intervjuarens roll var i detta fall att ingripa så lite som 
möjligt, rollen handlar i den ostrukturerade intervjun enligt Olsson och Sörensen 
(2011) mer om att sätta igång intervjun genom att introducera det tänkta ämnet 
och sedan låta den intervjuade utveckla sina idéer och fullfölja sina tankegångar. 

5.1.3 Genomförande av intervjuer 
Via telefonsamtal kontaktades enhetschefer vid enheter inom individ- och 
familjeomsorgen, barn och unga för att komma i kontakt med familjebehandlare 
som genom ett subjektivturval valts för intervjuer. Att kontakten gick genom 
enhetscheferna var ett medvetet val då intervjuerna troligen skulle komma att 
genomföras under familjebehandlarnas arbetstid. Efter respektive telefonsamtal 
skickades informationsbrev samt samtyckesblankett (Bilaga1 och Bilaga 2) via 
mail där det framgick vad syftet med uppsatsen var och hur intervjun skulle 
utföras. Vid telefonkontakten med enhetscheferna överenskommelse att få 
återkomma inom en veckas tid för att höra om det fanns intresse av att delta i 
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undersökningen och i så fall boka tid för intervju. Enhetscheferna mailade ut 
förfrågan tillsammans med informationsbrev och samtyckesblanketten. Några av 
respondenterna fick själva återkomma till enhetscheferna och meddela sitt 
intresse. I en annan arbetsgrupp togs förfrågan upp vid ett gemensamt möte efter 
att de fått informationen via mail och haft möjlighet att sätta sig in i vad syftet 
med undersökningen var. De första familjebehandlarna gav själva snabb respons 
på förfrågan om att medverka i undersökningen. De första intervjuerna bokades 
redan veckan efter telefonsamtalet. De två kommuner jag senare återkom till för 
att höra om intresse fanns för att delta i min undersökning besvarades även de 
med positivt besked angående intresse av att delta i undersökningen. Dessa 
intervjuer bokades in fjortondagar senare. Det fanns inga svårigheter att få 
intervjupersoner till undersökningen. 
  
Intervjupersonerna arbetar som familjebehandlare i tre olika kommuner i Västra 
Götaland och består av både kvinnor och män. Att respondenterna består av både 
kvinnor och män är inget som är medvetet val för undersökningen och är heller 
inget som är i fokus för uppsatsen, även om det skulle kunna varit en infallsvinkel 
så är antalet kvinnor och män för få för att kunna utgöra ett representativt urval 
och därmed utgöra en grund för jämförelse av resultatet (Olsson & Sörensen, 
2011). Då intervjupersonernas antal i varje kommun endast är ett fåtal kommer 
det i uppsatsen inte namnges exakt vilka kommuner de arbetar i, kön eller ålder 
för att personerna identitet inte skall kunna identifieras. Intervjuerna genomfördes 
enligt respondenternas önskemål på deras arbetsplats. Vilket var mest praktiskt för 
deras del och inte tog respondenternas arbetstid i anspråk mer än vad som var 
nödvändigt för själva tiden för intervjun. Vid samtliga intervjuer introducerades 
ämnet för intervjun och en kort repetition och genomgång av informationsbrev 
samt samtyckesblankett, alla respondenterna var sedan väl införstådda med vad 
som gällde. Blanketten angående informerat samtycke undertecknades av både 
intervjuaren samt respondenten. Respondenterna uppmärksammades även om att 
de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien även efter att de skrivit 
under det informerade samtycket. Vid samtliga intervjuer användes diktafon vilket 
varje respondent fick möjlighet att själv avgöra vilket de kände sig bekvämast 
med, anteckningar eller inspelning via diktafon. Under intervjun användes en 
intervjuguide (Bilaga.3) med ett fåtal frågor kring ämnet känsla men 
respondenterna fick stor frihet att själva utveckla och fritt tala om sina egna 
känslor. Vid intervjuerna var det inga svårigheter att få respondenterna att tala om 
känslor men vid vissa tillfällen gick ämnet över till klientens känslor och situation 
men det var inga större svårigheter att snabbt dra tillbaka respondentens fokus mot 
de egna känslorna. De sex intervjuerna blev i genomsnitt furtiofem minuter långa 
med stor koncentration på just ämnet känslor. Under intervjun gjordes även 
dialogisk validering för att i vissa fall klargöra att respondentens beskrivning av 
de egna känslorna förståtts på ett korrekt sätt utifrån respondentens perspektiv 
vilket är grunden för själva syfte i undersökningen. Dialogisk validering innebär 
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att intervjuaren ställer en följdfråga för att på så sätt säkerställa att intervjuaren 
inte missförstår respondentens beskrivning (Malterud, 1998). 

5.1.4 Analysprocessen 
Den insamlade data via de intervjuer som genomförts med de sex 
familjebehandlarna resulterade i en stor mängd material. Samtliga intervjuer 
spelades in via diktafon. Vid transkriberingen av materialet användes ett 
dataprogram i vilket det inspelade ljudet spelades upp i en mycket reducerad 
hastighet vilket möjliggjorde en så exakt återgivning av respondentens ord som 
möjligt. Det inspelade materialet lyssnades även igenom ett flertal gånger för att 
säkerställa att ord och pauser nedskrivits med så stor exakthet som möjligt. Den 
fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetoden används främst för att tolka 
forskningsintervjuer som är transkriberade till text (Lindseth & Norberg, 2004). I 
analysen av det transkriberade materialet användes den fenomenologisk 
hermeneutisk tolkningsmetoden för att ur den transkriberade texten kunna tolka 
vilka meningar som ansågs relevant för undersökningens syfte. Enligt Lindseth & 
Norberg (2004) innebär detta tillvägagångssätt att det transkriberade 
intervjumaterialet först lästes igenom och den egna förförståelsen läggs åt sidan 
för att sedan läsas igenom ett flertal gånger för att på så sätt kunna få en känsla för 
materialets innehåll och sedan kunna göra tolkningen av vilka meningar som var 
relevanta för studiens syfte och slutligen göra det möjligt att få fram essensen. Det 
transkriberade insamlade materialet analyserades och materialet kodades. 
Kodning är ett stöd att kunna förstå de sammanhängande eller enstaka ords 
relation till det transkriberade materialet, dessa kan sedan utgöra ett underlag till 
gemensamma teman (Danielson, 2012). Ord och meningar som anknöt till 
respondenternas känsla kodades, de känslor som kommer i stunden de så kallade 
affekterna och känslor som uppkommer genom erfarenhet av affekter vilka kan 
benämnas som emotioner, vad affekterna leder till. Känslor i olika situationer 
markeras i olika färger för att lättare kunna få en överblick på vilka olika teman 
som framkom. Ur det transkriberade kodade materialet har sedan plockats ut citat 
som tydligast beskriver socialarbetarens känsla. Alla respondenter har minst ett 
citat återgivit i resultatet men fördelningen är inte jämnt antal för var respondent. 
  
I min analys användes intentionalitetsteorin i ett försök att se de mönster som 
uppstod, denna teori tillsammans med livsvärldsteorin kompletterar varandra för 
att slutligen ge en tydligare beskrivning av essensen i material. Med tanke på 
undersökningens syfte har det i analysprocessen därför varit viktigt att med hjälp 
av intentionalitetsteorin även kunna urskilja respondenternas unika förhållande till 
de känslor som framkommer i respondentens livsvärld och genom livsvärldsteorin 
kunna urskilja vad som är det gemensamma. Analysen har genomförts med hjälp 
av dessa två teorier vilka gavs en närmare beskrivning av i teoriavsnitten. Utifrån 
de teorier som valts för genomförandet av analysen har de citat plockats ut som är 
specifikt för den enskilde respondentens beskrivning av känsla men även citat 
som beskriver essensen i det analyserade materialet. Essensen i respondenternas 
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livsvärld står för något gemensamt men enligt intentionalitetsteorin har varje 
individ i sin livsvärld en egen unik erfarenhet av hur essensen ter sig (Husserl, 
1913; Schütz, 2002). Intentionalitet handlar om hur man genom olika erfarenheter 
förhåller sig till sin livsvärld. Genom erfarenhet förändras upplevelsen av 
individens livsvärld. Livsvärlden blir på så sätt föränderlig i en ständig process 
utifrån en ökad erfarenhet. Individen agerar utifrån sin erfarenhet och förståelse 
(Husserl, 1913; Schütz, 2002). Essensen, det gemensamma kan på så sätt te sig 
olika för varje individ.     

5.2 Etik 
Enligt forskningsetiska reglerna skall intervjupersonen få information om vad 
syftet med forskningen är och hur planen ser ut (Codex, 2013). Informationen 
skall helst ges både skriftligt och muntligt till den som deltar i undersökningen. 
Vilket gjordes både före och vid själva intervjutillfället. Detta gjordes även för att 
ge respondenten möjliget att ställa frågor om något var oklart kring informationen. 
Deltagarna i en undersökning skall även enligt dessa regler få information om 
vilka metoder som kommer att användas. I informationen skall framkomma vem 
som genomför forskningen och att deras medverkan är helt frivillig och att 
deltagandet i undersökningen när som helst kan avbrytas (Codex, 2013). Denna 
information förmedlades skriftligen via mail såväl som vid intervjutillfället. En 
grundregel är att forskning bara får utföras om den person som deltar har gett sitt 
frivilliga samtycke. Samtycket måste dessförinnan ha föregåtts av information om 
forskningen för att samtycket skall ses som giltigt. Ett samtycke kan när som helst 
tas tillbaka (Codex, 2013). I undersökningen har utgångspunkten varit att följa de 
regler och riktlinjer som återges i de forskningsetiska reglerna. Dessa regler har 
legat till grund för de informationsbrev och samtyckesblanketter som skrivits och 
sedan skickats ut. Etiska regler har under insamling av intervjumaterial, 
sammanställning och under hela skrivandet av uppsatsarbetet funnits med i 
tankarna kring arbetet. 
    
Efter första telefonkontakten med enhetschefer för individ och familjeomsorg   
skickades via mail ut ett informationsbrev (Bilaga 1) samt frågan om informerat 
samtycke (Bilaga 2). Informationen skedde i form av ett skriftligt dokument där 
det framgick vem som genomför undersökningen, hur den gick till och vad som 
undersöks. Dokumentet innehöll även information om vilka åtgärder som vidtogs 
för att behandla informationen konfidentiellt. Innan intervjuerna påbörjades 
återberättades vad som informerades om i den utskickade samtyckesblanketten, 
detta för att respondenten skall ha möjlighet att ställa frågor om något var det allra 
minsta oklart samtidigt medför tillvägagångsättet att intervjuaren kan känna en 
trygghet med att respondenten är införstådd med vad medverkan innebär. 
Blanketten om Informerat samtycke undertecknades av både intervjuaren som 
utförde intervjun samt respondenten. Respondenterna uppmärksammades även om 
att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien även efter att de skrivit 
under det informerade samtycket. Respondenternas identitet har försökt att 

15 
 



 

avidentifieras. Respondenternas berättelser och den insamlade data som användes 
i uppsatsen användes på ett sådant sätt att personerna inte kan identifieras eller på 
något sätt skulle kunna medverka till att respondenten skulle kunna komma till 
skada. Ovan beskrivna åtgärder är viktiga för att hålla forskningen på en etiskt 
korrekt nivå (Olsson & Sörensen, 2011). Det inspelade materialet har endast 
avlyssnats av uppsatsskrivaren och endast i syfte att underlätta vid transkribering 
och kodning. Det har förvarats på ett sådant sätt att inga andra har haft möjlighet 
att ta del av materialet. De inspelade intervjuerna har sedan raderats. De 
transkriberade intervjuerna kommer även de att förstöras efter uppsatsarbetet 
slutförts.  
 
6 Resultat 
Nedan kommer det resultat som framkommit genom de intervjuer som gjorts 
redovisas. Resultatet kommer att redovisas i form av de teman som framträtt i 
analysen av intervjumaterialet. För att belysa det resultat som framkommit i 
relation till arbetets första frågeställning kring vilka känslor som väcktes hos 
socialarbetaren redovisas detta resultat i första delen. De känslor som väcktes 
beskrivs vidare under temat; känslor i mötet med klienten och illustreras här med 
citat. De beskrivningar som framkommit i relation till arbetets andra 
frågeställning kring hur socialarbetaren påverkas av känslor i sin yrkesroll 
redovisas på samma sätt under tre olika teman; känslornas inverkan på arbete; 
känslornas konsekvenser för arbetet; känslornas betydelse i professionen och 
kommer att illustreras med citat. Arbetets tredje frågeställning kring hur 
socialarbetaren hanterar sina känslor redovisas i form av citat under temat; 
känslornas plats i yrkesrollen. Vissa citat är längre än andra men det är ett 
medvetet val som gjorts för att inte ta respondenternas beskrivning av känslan ur 
sitt sammanhang. Punkter mitt i texten betyder att respondenten har kortare eller 
längre pauser beroende på antal punkter. Vid […] tecken fortsätter respondenten 
sin berättelse efter att ha berättat kring ämnen som inte handlat om deras egna 
känslor. De essenser som framkom vid analysen av intervjumaterialet kommer att 
redovisas efter genomgången av de olika teman som framträdde, då essenser är 
det som inom fenomenologin anses vara det gemensamma och som kommer igen 
hos alla respondenters beskrivningar.  

6.1 Känslor i mötet med klienten  
Familjebehandlarna var i mötet med klienterna medvetna om sina egen känslor. 
Känslorna kunde dock se olika ut beroende på om det var första gången i mötet 
eller om familjebehandlaren hade arbetat en längre tid med klienten. Händelser i 
mötet och händelser som berättades av klienten påverkade känslorna på ett eller 
annat sätt hos familjebehandlarna. Klientmöten kunde väcka oro, sorg, ilska och 
nyfikenhet hos familjebehandlaren. Men det var framför allt två känslor i form av 
glädje och frustration som var dominerande och framkom vid ett flertal tillfällen 
under samtliga intervjuer. Familjebehandlarna framhöll vikten av att få möjlighet 
att bearbeta sina känslor, framförallt tillsammans med sina kollegor men även i 
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den handledning som tillhandahålls. Flera av familjebehandlarna gav även uttryck 
för att det finns en bild av att socialarbetare ibland har en rädsla för att visa 
känslor, att visa känslor kan upplevas som oprofessionellt. 
  
”nyfikenhet.. intressant spännande dom känslorna att man är nyfiken på 
människan som man skall möta... sen så växer det fram en annan känsla 
förväntningar förhoppningar jaaa andra funderingar som…. jaa förväntning 
förhoppning glädje när det går bra jaaa…… frustration ibland när man det är så 
det är.. såå det går upp och det går ner det gör känslorna också de går upp och det 
går ner.” 
  
”sorg kan man känna ibland när.. saker dit man verkligen inte hade önskat att det 
skulle gå för familjen.. glädje kan man ju också känna....det kommer 
ju...................ilska kan man känna ibland också irritation oxså kan man känna.. 
ibland samhörighet och förtroende kan man känna också aaa...” 

6.2 Känslornas inverkan på arbetet 
Respondenterna var medvetna om sina egna känslor och på vilket sätt de kunde 
använda de egna känslorna i sitt arbete. Medvetenheten om och vikten av ta hand 
om de reaktioner och de känslor klientmöten kunde väcka, speciellt negativa 
känslor var stor hos alla respondenterna. Det fanns även en medvetenhet att starka 
känslor kan påverka arbetet negativt de gånger familjebehandlaren inte var 
observant på sina egna känslors inverkan i mötet. 
  
”det är ju med mig själv ..... mitt kunnande  men också känslorna som gör jobbet 
om man tänker...hur man går vidare skulle man inte känna nånting skulle det inte 
hända nånting ...” 
  
”man gör ju kontrakt med tonåringen och deras familjer osså håller dom inte det 
av olika anledningar så blir det en viss frustration och kan man då sätta ord på den 
så kan man också hjälpa en förälder o sätta ord på deras egen frustration eller 
ungdomen alltså det blir tillåtet att känna de här sakerna så tycker jag ofta man 
kan använda.. så det är tillåtet å bli arg men man får inte göra riktigt vad som helst 
och man får inte säga vad som helst....” 
  
”jag skulle ju inte vilja eller skulle inte kunna jobba ensam i en familj som väcker 
dom lite negativa känslor då måste jag ha en kollega med mig ...så inte det tar 
överhanden så att man.. för det blir också… konsekvensen blir ju för mig att man 
blir mindre kreativ så det så det ...i mötet och när man sitter.. alltså hur ska man 
hitta dom  i och hur.. att där tror jag att det påverkar jaaa att man blir mindre 
kreativ ......” 
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6.3 Känslornas konsekvenser för arbete 
Känslor visade på olika konsekvenser i arbetet. Känslorna kunde påverka 
familjebehandlarens kreativitet framför allt om det inte fanns tid till reflektion 
eller bearbetning mellan möten. Att bolla med kollegor mellan möten med klienter 
ansågs viktigt för att kunna släppa och gå vidare in i nästa möte. Flertalet av 
respondenterna ansåg att det i klientmöten var en stor fördel att kunna var två 
familjebehandlare för att kunna komplettera varandra och ta vara på de känslor 
som kom upp i mötet på ett kreativt sätt, både de egna och klientens/familjens. 
  
”det är inte bara att gå från den ena till den andra så som ett löpande band... man 
måste släppa sitt eget först sen måste man tänka nästa familj innan man går in och 
sätter sig med dom så man förbreder sina tankar och känslor […]ofta försöker 
man ju jobba två med familjerna och då kan vi stanna till ihop och bolla våra 
..våran upplevelse och våra känslor med varandra så man kan släppa dom sen 
...gör man inte det så är det svårt att gå vidare.” 
  
”....om man inte visar sina känslor eller känner någoting om man säger om man 
inte är så vaken med sina sinnen då kanske...jag tror inte man får den kontakten då 
...det gensvar i behandlingen om man inte är människa liksom...... delaktig” 
  
” Jag passar mig för att skuldbelägga det vet jag att även om jag får dom 
känslorna så lägger jag inte fram det på det sättet för då slår man huvet i väggen 
men jag blir tydlig med vad det är vi behöver göra... där hamnar det nog å det tror 
jag kan bidra till att föräldrarna känner förtroende också... här är någon som vågar 
å vet vad man… alltså som inte backar man är trygg i det man tänker å säger..... 
det kommer frustration å irritation ....men det är nog bra...” 

6.4 Känslornas betydelse i professionen 
Samtliga respondenter var eniga om att känslorna har stor betydelse för hur 
socialarbetaren, som familjebehandlare använder sig av känslor under sin 
arbetsdag. De egna känslorna är av stor betydelse för arbetet då känslor används 
av familjebehandlarna som ett verktyg för att kunna förstå klienten men även för 
att kunna förmedla ett budskap och förtydliga klientens egna känslor eller 
handlande. Känslor som glädje var av stor betydelse i arbetet, detta för att kunna 
förmedla hopp men även för att kunna avdramatisera mötet och ge en positiv 
känsla till klienten/familjer. Mötet med klienter/familjer väcker känslor hos 
familjebehandlarna men som familjebehandlare är det en fråga om att kunna 
hantera känslor på ”rätt sätt” att lära sig använda sig av känslorna och att våga 
visa känslor men hålla känslorna på en professionell nivå. De positiva känslorna 
används för att kunna skapa en bra arbetsalians med familjen, känslor tillsammans 
med de olika metoder familjebehandlaren har i sin utbildning. 
  
”det hänger väldigt mycket på att förmedla de positiva känslorna ....å sen tror ja 
också att man ska som behandlare på sätt o vis va mer mänsklig å visa känslor 
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man ska inte alltid va så rädd för å visa känslor ....vi har genomgått utbildningar å 
ska va så otroligt professionella ibland men de som händer är att vi sitter å är 
robotar asså ja tror vi ska våga visa känslor ..våga visa föräldrarna eller våga visa 
klienter att det väcker en viss frustration sen ska man hålla det på en professionell 
nivå.....för då tror ja också att de är då det drivs framåt man kan inte va en kall 
robot när man sitter där.. utan saker och ting väcker känsla sen är det hur man 
hanterar den...” 
  
”i mötet med familjen är jag ju alltid professionell.. en position ..så det är klart att 
känslorna tar ju sig inte samma uttryck som dom gör på ett annat och i kanske 
privat....[…] … så jag hanterar ju känslorna på ett annat sätt......” 
  
”alla känslor finns ju inom en och det är olika.. [….].. näää det är nog ingen 
skillnad i känslor det är nog kanske mer hur jag hanterar dom då.....” 
  
”att kunna ge dom lite hopp och ofta är det att kunna dela lite glädje och kunna 
dela lite humor emellan som blir en väldigt bra....som gör att vi får en väldigt bra 
arbetsalians.....” 
  
”man agerar ju olika om man är professionell eller hemma men känslan är ju den 
samma jag kan ju tänka att man kan uppleva alla typer av känslor i jobbet men 
dom tar sig väldigt olika uttryck” 

6.5 Känslornas plats i yrkesrollen 
Kollegor har en betydande roll hos familjebehandlarna. Utan kollegor skulle de 
”ta mycket stryk” i sitt arbete rent känslomässigt. De egna känslorna hos 
familjebehandlarna tar mycket plats under familjebehandlarnas arbetsdag. Man 
följer med i klientens känslor, känslor i och efter möten, man pratar känslor med 
sina kollegor vilket är en nödvändighet för att kunna göra ett bra jobb. 
Familjebehandlarna vågar låta känslorna ta större plats i yrkesrollen ju tryggare 
man är eller ju längre erfarenhet i arbetet man har. 
  
”man kan också bli orolig ibland alltså när ungdomar rymmer och drar iväg å 
föräldrarna kanske inte vet var dom är och man vet vad som kan hända då delar 
man ju deras oro det har ju hänt alltså att man sitter där och man är oroliga allihop 
då delar man ju det och resonerar runt. Hur gör vi nu hur tänker vi nu.[…]ju 
tryggare man blir i sin yrkesroll ju mer vågar man eller känner man att man kan... 
tillåta sig att vara så närvarande å ändå vara professionell ....”  

”... mina känslor får mera plats då om man säger ... nu när jag är mer trygg i min 
yrkesroll.. när man är nybörjare tror jag man fokuserar mer på tekniska saker” 
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”om man inte vet lite mer vad ..hur ens kollega fungerar känslomässigt o 
tankemässigt då tror jag inte det skulle bli så bra.........det måste va tillåtet att 
känna........” 
  
”Ja pratar väldigt mycket med mina kollegor..............över lag så  menar ja man 
kan ju ha ärenden som kryper under skinnet på en ...de kommer för nära....emmm 
känslomässigt.....du kan inte släppa en klient ... ofta vet man inte varför.....det är 
samma som ibland kan man känna avighet till en klient å man kan inte riktigt säga 
varför men om det väcker nånting inom en ..de kan va omhändertagande känsla 
det kan vara känsla av avstånd men då tror ja att det är a å o ...att ha bra kollegor 
för att i handledning å allting sånt.. det är jätte viktigt men ja tror aldrig det kan 
ersätta bra kollegor för dom kollegorna är mycket mer uppmärksamma på saker 
som händer med en själv å dom har också en annan förståelse ....så....mitt sätt att 
jobba med känslor är.....antingen när det blir så att det blir för nära att man bryr 
sig för mycket för det handlar ju inte nån stans om att man ska bli känslokall.. 
eeee.. som socialarbetare…” 

6.6 Essens 
Essensen är det som framkom som det gemensamma i familjebehandlarnas 
livsvärld. Två känslor utmärkte sig tydligare än andra känslor och återkom även i 
flera olika sammanhang. Dessa två känslor var glädje och frustration. Känslan av 
glädje framkom i alla respondenters berättelse. Glädje i mötet med klienten. 
Glädje över att behandlingsarbetet går framåt och ger resultat för familjen. 
Glädjen över att i sitt arbete kunna förmedla en positivkänsla och kunna förmedla 
”en gnutta hopp”. Frustration som känsla framkom både i mötet med klienten och 
i mötet kring klienten. Frustration kunde väckas i mötet genom att 
familjebehandlaren kunde se vad som kan göras men inte får möjligheten, en 
frustration som var av en organisatoriskkaraktär men som ändå väcker frustration 
i själva mötet med klienten/familjen. Gemensamt för familjebehandlarna var även 
medvetenheten om sina känslor och hur viktigt det var att bearbeta sina känslor 
framförallt med sina kollegor men även i handledning. 
  
”jag tror den stöörsta känslan i mötet med klienter de är glädje å sen tror jag 
frustration är nåt jag ofta har inom mig...” 
”av olika anledningar så blir det en viss frustration och kan man då sätta ord på 
den så kan man också hjälpa en förälder o sätta ord på deras egen frustration eller 
ungdomen” 
  
”ibland när man känner att det går åt rätt håll i nån familj då man får höra när man 
träffar dom.. då blir man väldigt upprymd och väldigt glad jesssss nu har det gett 
effekt där.. å nu har de kommit nån vart dit man har tänkt… å det har gått många 
varv upp å ner då känns det gött”… dom känslorna är ju väldigt wow... 
(skratt)..........Jaaa” 
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”jobb med människor är härligt det är ju det…”  
 
7 Analys 
Syftet med denna undersökning har varit att kunna få en inblick i socialarbetarens 
känslor i mötet med klienten. Undersökningen består av insamlat intervjumaterial 
från sex familjebehandlare i Västra Götalands region. I avsnittet nedan kommer 
det analyseras och diskuteras kring socialarbetarens egna känslor och vilka som 
var de starkaste känslorna hos familjebehandlarna som väcktes i mötet med 
klienten och hur känslor påverkade familjebehandlaren i arbetet. Dessa 
frågeställningar kommer att analyseras utifrån olika perspektiv där kunskap från 
teori, kunskapsbakgrund samt empiri integreras samman i en analys och 
diskussion. 
  
Vid analysen av insamlad data användes intentionalitetsteorin för att kunna 
urskilja den situation i respondentens livsvärld i vilken respondentens 
förhållningssätt till sig själv och omgivningen visar sig. Genom 
intentionalitetsteorin kunde familjebehandlarnas unika förhållande till de känslor 
som framkom i familjebehandlarnas livsvärld urskiljas och genom livsvärldsteorin 
även urskiljas vad som var det gemensamma i detta fall de känslor som visade sig 
i form av glädjen och frustration, en essens. Figuren nedan är liknande den som 
finns beskriven under avsnittet känsla i bakgrunden. Denna figur gör det möjligt 
att på ett mer överskådligt sätt få en bild av de känslor som är gemensamma, 
själva essensen för alla familjebehandlare men även de känslor som representerar 
enskilda respondenter. 
  

Affekter                                          Emotioner- resultat av affekter 
o Intresse/ nyfikenhet  Stolthet 
 Glädje/välbehag                        Stolthet/Lycka/ Hopp 

 
o Sorg    Lugn/Handling/Självinsikt                    
o Ilska/förbannad                         Tydlighet/bestämd 
o Irriterad                                     Tydlighet/Självinsikt 
o Avstånd                                     Självinsikt     
 Frustration   Kreativ/Handlingskraft 
o Oro                                            Oro/Handling 
o Besvikelse                                 mindre kreativ                  

  
Modellen beskriver de känslor som framkom vid analys av intervjumaterialet från 
de intervjuer som genomförts med familjebehandlare. Modellen skall utläsas 
vågrätt. De affekter som är gemensamma för alla respondenter är markerade med 
svartvit pil. I modellen kan även utläsas vad affekterna leder till enligt 
familjebehandlarna egen beskrivning. Affekter beskriver de känslor som kommer 
i stunden och emotioner kan beskrivas som känslor som uppkommer genom 
erfarenhet, vad affekterna leder till. I det analyserade materialet framkom att det 
gemensamt för alla respondenter blev tydligt att glädje var en känsla som återkom 
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ofta hos samtliga familjebehandlare. Denna känsla av glädje var hos 
respondenterna något som gav sig uttryck i form av emotioner som stolthet, lycka 
och hopp när de beskriver känslorna i mötet med klienten. Frustration är en annan 
känsla som framkom ett flertal gånger hos samtliga respondenter vilket gav sig 
uttryck i form av emotionen ökad kreativitet och en ökad förmåga till handling. 
  
Utifrån empirin framkommer att familjebehandlarens arbetsdag handlar mycket 
om känslor. Både de egna känslorna i sig men även hur man som 
familjebehandlare använder de egna känslorna i arbetet med klienten. Holm 
(2009) lyfter fram att känslorna har stor betydelse för arbetet vilket även framkom 
i empirin. Seaton (2003) menar dessutom att medvetenheten om de egna 
känslorna är en förutsättning för att kunna arbeta som socialarbetare. Eide & Eide 
(2006) betonar även att känslor spelar en avgörande roll för hur och vilka 
relationer som utvecklas i mötet med andra. Vilket även var något som framkom i 
empirin då familjebehandlarna gav en beskrivning av glädjen som en bra 
förutsättning för en god arbetsalians med familjen/klienten. Salovey & Grewal 
(2005) påvisar även de att positiva känslor medverkar till kreativa lösningar. 
Samtliga familjebehandlare var väldigt medvetna om de känslor som väcktes i 
mötet med ”sina” klienter. I metoder man använder sig av som familjebehandlare 
framför allt i FFT lär man sig att berätta om egna känslor och hur man reagerar 
vilket kan vara en förklaring till att samtliga familjebehandlare med lätthet både 
kunde prata om och förklara sina känslor samt hade en hög medvetenhet. Det 
fanns en skillnad i hur känslorna kunde se ut beroende på om det var första mötet 
eller om det var klienter de arbetat en längre tid tillsammans med. 
Familjebehandlarna ansåg att hela känsloregistret finns med under hela arbetet 
men att man som familjebehandlare lär sig att hantera sina känslor. Precis som 
både Eide & Eide (2006) samt Hilmarsson (2010) beskriver kan den egna 
medvetenheten om sina egna känslor och reaktioner påverka hur socialarbetaren 
hanterar situationen i mötet. De egna känslorna var av stor betydelse för arbetet 
och användes som ett verktyg i familjebehandlarens möte med klienten/familjen. 
Familjebehandlarna var medvetna om betydelsen av att ha bearbetat och tagit 
hand om de egna känslorna dels för att kunna göra ett så bra arbete tillsammans 
med klienten men även för att inte ta för mycket stryk känslomässigt i arbetet. 
Johnsson (2008) samt Eide & Eide (2006) menar att bearbetningen av de egna 
känslorna har betydelse för hur socialarbetaren agerar i mötet med klienten. 
Seaton (2003) nämner självkännedom och bearbetning av tidigare känslor hos 
socialarbetaren som ett måste för att överhuvudtaget kunna fungera i arbetet som 
socialarbetare, att inte blanda ihop sina egna känslor med klientens och på så sätt 
utsätta sig själv för en känslomässigt påfrestande situation vilket i förlängningen 
leder till utbrändhet. Utbrändhet är inte något som undersökts i intervjuerna eller i 
uppsatsen men respondenternas berättelser tillsammans med kunskapsbakgrund 
visar ändå på betydelsen av den egna känslan i socialarbetarens arbete och vad 
som i förlängningen kan hända om socialarbetaren saknar självkännedom samt 
möjlighet till bearbetning av de egna känslorna. I artikeln nämns även vilka som 
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är direkt olämpliga att arbeta som professionella socialarbetare Seaton (2003) 
menar att de individer som inte vågat bearbeta sina känslor eller tidigare 
erfarenheter, agerar moraliserande eller de som analyserar klienten utan att ha en 
empatisk förmåga inte heller förmår att hjälpa andra att lösa deras problematiska 
situationer. Familjebehandlare i intervjun beskriver att bilden som finns av 
socialarbetaren i många fall är bilden av en känslokall person, att socialarbetare 
ibland har en rädsla för att visa känslor och att det kan upplevas som 
oprofessionellt att visa känslor. Vikten av att ha en god självkännedom kring sina 
egna känslor som socialarbetare både för sin egen skull men även i 
arbetssituationen med klientarbete framkom i samtliga intervjuer men även i de 
efterforskningar som gjorts tidigare och som redovisats i kunskapsbakgrunden. De 
familjebehandlare som medverkat i intervjuerna uppvisade en mycket stor 
medvetenhet både i hur de använde sig av sina känslor men de visade även vikten 
av att ta hand om sig själva och sina kollegors känslor. Med hjälp av 
livsvärldsteorin framkom essensen i form av glädje och frustration vilket var de 
känslor familjebehandlarna använde sig mest av i sitt arbete. Glädjen och 
frustrationen användes på två olika sätt i arbetet. Glädjen användes framförallt för 
att kunna få en bra arbetsalians med familjen men även för att inge hopp hos 
klienten. I klientarbete är det enligt Svensson (2008) extra viktigt att kunna ge en 
positiv känsla för att kunna föra arbetet framåt. Frustrationen användes på ett mer 
konstruktivt sätt i arbetet, frustration resulterade i en konkret handling. 
Bearbetning av de egna känslorna gemensamt med kollegor och på handledning 
såg familjebehandlarna som en säkerhetsåtgärd och en nödvändighet för att orka 
med och inte ta förmycket stryk känslomässigt i arbetet. Flera av respondenterna 
föreslog en fortsatt forskning i ämnet kring socialarbetarens känsla då 
familjebehandlarna själva uppmärksammat bristen på forskning i ämnet.  
 
8 Diskussion 
Mitt material har inhämtats från socialtjänstens personal i form av ostrukturerade 
intervjuer med familjebehandlare. I analysen har jag använt mig av en kvalitativ 
analysmetod. Den kvalitativa analysen har precis som Bryman (2008) beskriver 
en bra förmåga att hantera och göra rättvisa åt det sociala livets många nyanser, en 
analys vilket kan vara nog så viktigt i mitt arbete. 
  
Avsikten med undersökningen var att få en bild av socialarbetarens i mötet med 
klienten. Avsikten var inte att få fram ett representativt resultat för alla 
socialarbetare, tanken med att använda en kvalitativ forskningsintervju i 
undersökningen var att få fram enskilda personers upplevelser (Olsson & 
Sörensen, 2011). Intervjupersonernas berättelser blir i den kvalitativa 
ostrukturerade intervjun mer djupgående där respondenterna redogör på ett mer 
personligt och fritt sätt för sina upplevelser. Vilket även kan vara en svaghet och 
en risk för att inte få svar på den frågeställning eller syfte med undersökningen. I 
den ostrukturerade intervjun handlar det om att kunna styra tillbaka intervjun till 
själva ämnet på ett följsamt sätt (Bryman, 2008). Att återgå till ämnet upplevdes 
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inte som några svårigheter i några av intervjuerna med just dessa 
familjebehandlare, oftast kom respondenten snabbt på sig själv och återgick på 
egenhand till ämnet. För att säkerställa att inga missuppfattningar av 
respondentens beskrivningar gjordes genomfördes även en dialogisk validering 
under intervjuerna (Malterud, 1998). Intervjuerna spelades in via diktafon. Att 
spela in en intervju kan innebära att respondenten känner ett obehag och håller 
inne med sin berättelse. Att spela in intervjun kändes mer som en risk iför varje 
intervju innan frågan angående inspelning av intervjun ställts, men reaktionerna 
från respondenterna vittnade om en vana hos familjebehandlarna att både se sig 
själva på film samt en vana av att ljudmässigt spela in sig själva. 
Intervjumaterialet lyssnades igenom, spelades sedan upp i mycket reducerad 
hastighet vilket upplevdes som en fördel då transkriberingen gick att genomföras 
så noggrant som det bara var möjligt och på så sätt kunna skriva ner 
respondentens egna ord detaljerat. För att sedan återigen lyssna igenom materialet 
och följa med i det transkriberade materialet och på så sätt säkerställa att 
ingenting saknas. Detta för att sedan lättare kunna urskilja samband mellan 
meningsbärande enheter och slutligen även låta essensen komma fram. 
I undersökningen finns en förförståelse i form av mina egna känslor och hur de 
kan påverka i olika situationer. I alla möten med människor uppstår känslor på ett 
eller annat sätt viket gör att en även min förförståelse i viss mån funnits med 
under undersökningen. Förförståelse om känslopåverkan i socialt arbete finns men 
då i form av arbete inom äldreomsorg och arbete med funktionsnedsatta. 
Förförståelsen i form av erfarenhet av familjebehandlare och deras klientarbete 
finns dock inte. I undersökningen har en större mängd citat därför varit ett 
medvetet val för att så tydligt som möjligt kunna ge respondenternas egna ord en 
så stor plats som möjligt för att på så sätt i så stor utsträckning som möjligt 
undvika att den egna förförståelsen påverkade resultatet. Min uppfattning är att 
förförståelsen inte har påverkat negativt under intervjun eller vid tolkning av 
intervjumaterial. Upplever att förförståelsen inte alltid behöver vara något negativ 
utan ska ses som något berikande då det innebär att man har med sig en vis 
tidigare kunskap och där med även en medvetenhet om den gällande situationen. 
Dock ska man som intervjuare eller utförare av undersökningen vara medveten 
om den egna förförståelsen för att undvika att den egna kunskapen och 
förförståelse styr undersökning. I undersökningen har en medvetenhet om den 
egna förförståelsen funnits med under hela vägen. 
  
Att kontakta enhetschefer för att göra en förfrågan om det fanns familjebehandlare 
som är intresserade av att medverka i undersökningen kan påverka resultatet 
genom att endast de familjebehandlare som är mest engagerade i sitt arbete som 
väljer att medverka eller att medverkan sker på grund av att det är chefen som 
frågar. Undersökningen bygger på frivillighet men det kan ändå inte uteslutas att 
respondenter ändå kan känna sig tvingade att medverka. Andra påverkansfaktorer 
kan vara att de som inte har ork, tillräckligt engagemang, anser att känsla är 
oviktig väljer att inte delta vilket kan påverka resultatet. Intervjuaren samt platsen 
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för intervjun är andra påverkansfaktorer som bör beaktas och som kan ha påverkat 
resultatet. Av naturliga skäl kan undersökningen inte jämföras med tidigare 
forskning då tillgången på forskning kring socialarbetarens känslor i mötet med 
klienten är mycket begränsad. Då antalet respondenter avgränsades till sex 
familjebehandlare innebär det att det inte går att dra några generella slutsatser 
viket inte heller var tanken, däremot framkom några gemensamma nämnare som 
kan ge en bild av familjebehandlares professionella roll och som kan vara till 
nytta i framtida undersökningar. Här är det mer frågan om en tillämplighet eller 
överförbarhet vilket är mer förenligt med kvalitativa metoder (Malterud, 1998). 
Avsikten med undersökningen var heller inte att hitta något rätt eller fel, avsikten 
var att belysa vilka känslor som framkom samt hur känslorna påverkar 
socialarbetare i mötet med klienter. 

8.1 Slutsats 
För att kunna arbeta som familjebehandlare krävs mycket arbete med sig själva 
för att inte ta för mycket stryk känslomässigt och för att kunna utföra ett bra 
klientarbete. Familjebehandlarna såg sig själva som redskap där känslorna spelade 
en stor roll för hur arbetet fördes framåt men även hur arbetsaliansen med 
familjen blev. Glädjen att förmedla hopp till klienten/familjen och att dela glädjen 
med klienten gav energi i det fortsatta arbetet och frustration gav sig uttryck i 
konkreta handlingar. Familjebehandlarna uttryckte en känsla av glädje och hade 
lätt för att både visa känslor och använda sig av dem. Det man kan fundera över är 
om detta kan vara ett uttryck för den professionalitet som familjebehandlarna har 
genom sin teoretiska kunskap, erfarenhet och även kunskapen om det egna 
känslolivet och sitt förhållningssätt. Beskrivningen som gavs av några 
familjebehandlare av att det finns en bild av socialarbetare som känslokall, öppnar 
med tanke på vad som framkommit upp för frågan om det i så fall finns för lite tid 
för socialarbetare att ta hand om de egna känslorna och att socialarbetare ges för 
lite tid att bearbeta tidigare känslor och erfarenhet. Familjebehandlarna i denna 
undersökning visar en stor känslomedvetenhet och de använder sig av känslor 
under en stor del av arbetsdagen vilket visar på att de i sitt arbete inte är 
känslokalla socialarbetare kanske just på grund av att de är medvetna om vikten 
av att ständigt arbeta med de egna känslorna. 
  
Undersökningen kan komma till användning i det sociala arbetet för att få en 
inblick i socialarbetarens känslovärd, ett komplement till den forskning som finns 
kring förhållandet, klientens känslovärld då känslor är något som påverkar båda 
parter i ett möte. Det finns en mängd forskning kring klientens känslor i mötet 
med socialarbetare men utifrån vad som framkommit i undersökning det vill säga 
hur mycket socialarbetarens egna känslor spelar roll i arbetet, är det förvånande 
att det inte forskats mer på socialarbetarens egna känslor i mötet med klienten. I 
undersökningen framkom att socialarbetarens känsla i mötet med klienten är en 
viktig del i deras professionella roll och kan i framtiden vara föremål för 
forskning. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1. Informationsbrev 
Informationsbrev 

Hej! 
Jag heter Anna Pettersson. 
Jag studerar socialt arbete ledning och organisering på institutionen för hälsa och 
samhälle vid Halmstad högskola. Jag läser min sista termin och skriver nu mitt 
examensarbete. Jag har i mitt arbete valt att undersöka socialarbetarens känsla i mötet 
med klienten. Syftet med denna rapport är att ta reda på hur professionellas känslor i 
möten med klienten ser ut och hur det påverkar arbetet.  
  
Jag är därför intresserad av att intervjua socialarbetare som arbetar inom 
familjebehandling. I min undersökning vill jag intervjua familjebehandlare då de i sitt 
arbete möter både barn och föräldrar. Examensarbetet kommer att följa Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Principerna innebär att den som väljer att delta i 
undersökningen informeras om syftet med undersökningen. Vidare garanteras deltagaren 
anonymitet genom att personuppgifter i form av namn, arbetsplats, kommun inte kommer 
att redovisas i studien. Deltagaren har även rätt till att avstå från att svara på frågor samt 
när som hels under studiens gång avbryta sin medverkan. Materialet som samlas in 
kommer att användas i mitt examensarbete.  Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt så att ingen obehörig får tillträde till det insamlade materialet. Om 
intervjupersonerna samtycker till det har jag önskemål om att få spela in intervjun. Syfte 
med att spela in är att underlätta för mig som intervjuare för att jag med alla sinnen skall 
kunna koncentrera mig på intervjupersonen. De inspelade intervjuerna kommer endast att 
avlyssnas av mig själv och efter avslutad undersökning raderas. I de fall intervjupersonen 
inte samtycker till att jag spelar in under intervjun förs endast noteringar i form av 
anteckningar. Beräknad tid för intervjun är cirka en timma. Mitt examensarbete kommer 
efter godkännande att publiceras på högskolans DIVA – portal vilket innebär att även 
deltagare kommer att kunna ta del av det färdiga resultatet.  
  
Jag skulle vara mycket tacksam om någon/några familjebehandlare har möjlighet att 
medverka. Jag kontakta Er med förhoppningar om att boka tid och plats för intervju med 
intresserade familjebehandlare. Du är även välkommen att kontakta i första hand mig 
eller min handledare om något är oklart. 
  
Med vänliga hälsningar 
Anna Pettersson 
  
Anna Pettersson 
Mailadress: xxxxxxxxxx 
Mobil: xxxxxxxxxx 
  
Handledare: Carin Nyman 
Universitetslektor, PhD 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Mailadress: xxxxxxxxxxx 
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Telefon: xxx xxxxxx 

10.2 Bilaga 2. Samtyckesblankett 
  

Samtyckesblankett 
  
Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är och 
vad som förväntas av mig. Jag kan när som helst välja att avbryta min medverkan och har 
informerats om att mitt deltagande är helt frivilligt. De uppgifter som framkommer under 
intervjun kommer att behandlas på ett sådant sätt att mina enskilda svar inte kan härledas 
till mig personligen. Materialet kommer att behandlas på ett sådant sätt att obehöriga ej 
kommer att kunna ta del av den information jag delger under intervjun. Den information 
jag lämnar kommer att användas till detta examensarbete men jag är medveten om 
att slutversionen kommer att publiceras på högskolans Diva-portal.   
  
Ort och Datum 
  
____________________________________ 
Informant 
  
_____________________________________ 
Student 
  
______________________________________ 
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10.3 Bilaga 3. Intervjufrågor 
  
Intervjufrågor 
  
Hur skulle du beskriva dina känslor i mötet med klienten? 

Vilken inverkan, anser du att dina känslor har på ditt arbete?  

Vad skulle du beskriva att dina känslor i mötet med klienten har för konsekvenser 
för ditt arbete? 

Vad anser du att dina känslor har för betydelse i din profession?  

Vad får känslorna för plats i din yrkesroll? 

Har du något som du tycker är viktigt att ta upp kring de egna känslorna? 
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