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Sammanfattning 
 
Titel: “Fake it until you make it”. En uppsats om bluffenomenets påverkan på socionomen i 
sin yrkesroll. 
 
Författare: Alexandra Nordling och Anna Johansson 
 
Bluffenomenet är en inre upplevelse av att känna sig som en bedragare och en rädsla att bli 
avslöjad som otillräcklig i sociala sammanhang. Personer som upplever bluffenomenet tror 
sig ha övertygat sin omgivning om att de besitter mer kunskap och mer kompetens än de 
verkligen har och känner en rädsla för att deras brist på förmåga ska avslöjas av omgivningen. 
Syftet med uppsatsen var att undersöka på vilket sätt och i vilka sammanhang bluffenomenet 
påverkar socionomen i sin professionella yrkesroll i socialt arbete. Uppsatsens syfte har 
undersökts genom fyra intervjuer med yrkesverksamma socionomer genom en 
metodtriangulering där en kvantitativ enkät kombinerades med kvalitativa djupintervjuer. 
Innehållet i uppsatsen har utgångspunkt i symbolisk interaktionism som vetenskapsteoretisk 
tradition och den insamlade datan har analyserats utifrån teoretiska begrepp bestående av 
Bluffenomenet och Yrkesroll samt ett teoretiskt perspektiv i form av det dramaturgiska 
perspektivet. Uppsatsens huvudsakliga resultat visar att bluffenomenet framförallt 
uppkommer hos socionomer som är nya i sin yrkesroll eller befinner sig i ett nytt 
sammanhang arbetsmässigt. Bluffenomenet påverkar informanternas yrkesroll genom att 
arbetsuppgifter skjuts upp, osäkerhet gentemot klienter och en ödmjukhet inför den egna 
prestationen i arbetet. Uppsatsens diskussion lyfter bland annat komplexiteten i socionomens 
yrkesroll i form av andras och egna förväntningar. Uppsatsen kan genom de upplevelser som 
informanterna delat med sig av användas för att sprida kunskap om bluffenomenets uppkomst 
och sammanhang hos yrkesverksamma socionomer.  
 
Nyckelord: Socialt arbete, socionom, bluffenomenet, bluff, yrkesroll 
  



Abstract 
 
Title: “Fake it until you make it”. An essay about the impact of the impostor phenomenon on 
the social worker in it’s profession.  
 
Authors: Alexandra Nordling and Anna Johansson 
  
The impostor phenomenon is an inner experience of feeling like a fraud and a fear of being 
revealed as inadequate in social contexts. People who experience the impostor phenomenon 
believe they have convinced their surroundings to possess more knowledge and more skills 
than they really have and fear that their lack of ability will be revealed by the environment. 
The purpose of the essay was to investigate in what way and in what context the impostor 
phenomenon affects the social worker in its profession in social work. The purpose of the 
essay has been answered through four interviews with professional social workers in the form 
of a method triangulation where a quantitative form was combined with qualitative deep 
interviews. The content of the essay has been interpreted by symbolic interactionism as a 
science-theoretic tradition, and the collected data has been analyzed from the theoretical 
concepts consisting of Impostor phenomenon and Profession and a theoretical perspective in 
the form of the dramaturgical perspective. The main findings of the essay show that the 
impostor phenomenon occurs primarily in social workers who are new in their occupational 
role or in a new context in work. The impostor phenomenon affects the informants in their 
profession in the way by postponing some duties, insecurity in client meetings and humility 
for their own performance at work. The discussion discusses the complexity of social workers 
professional role in the form of others and their own expectations. Through the experiences 
that the informants shared, the essay can be used to disseminate knowledge about the 
conception of the impostor phenomenon and context in professional social workers.  
 
Keywords: Social work, social worker, impostor phenomenon, impostor, profession 
  



Förord 
 
Vi som författare till denna uppsats har båda aktivt deltagit i skrivandeprocessen från början 
till slut och tar gemensamt ansvar för uppsatsens samtliga delar. Arbetsfördelningen har delats 
jämt mellan oss. Titeln till uppsatsen “Fake it until you make it” kom till oss som uttryck 
under intervjuerna med informanterna. Under uppsatsarbetet har uttrycket kommit att 
sammanfatta en del av de upplevelser och lärdomar vi tagit del av kring bluffenomenet. Vi 
tolkar uttrycket som en positiv inställning i arbetet och tror att det kan vara en värdefull 
tillgång under vårt kommande arbete som socionomer.  
 
Vi vill i vårt förord också tacka de informanterna som deltagit i vår undersökning, er 
medverkan var en förutsättning för genomförandet av denna uppsats. Tack också till vår 
handledare Arja Tyrkkö som under skrivandeprocessen bidragit med nya infallsvinklar och 
kunskap.  
 
Karlstad, januari 2018 
 

Alexandra Nordling & Anna Johansson  
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 
Vi alla kan någon gång känna osäkerhet i oss själva om vi kan klara eller inte klara av en 
specifik uppgift. Det är en naturlig reaktion framförallt när vi pressas utanför vår 
bekvämlighetszon eller gör något för första gången. Det finns personer som stannar kvar i 
känslan trots att de genomfört uppgiften flertalet gånger. Detta är en vanlig känsla också hos 
framgångsrika personer. Skådespelerskan Emma Watson har sagt:  
 

When I was younger, I just did it. I just acted. It was just there. So now when I 
receive recognition for my acting, I feel incredibly uncomfortable. I tend to turn in 
on myself. I feel like an impostor. It was just something I did. (Claire 2016) 

 
Ovanstående upplevelser kan kopplas till begreppet bluffenomenet även kallat impostor 
syndrome eller impostor phenomenon. Begreppet används för att beskriva en inre upplevelse 
av att känna sig som en bedragare och en rädsla att bli avslöjad som otillräcklig i sociala 
sammanhang (Arvidson 2007). Personer som upplever bluffenomenet tror sig ha övertygat sin 
omgivning om att de besitter mer kunskap och mer kompetens än de verkligen har och känner 
en rädsla för att deras brist på förmåga ska avslöjas av omgivningen (Kumar & Jagacinski 
2006). Detta trots att de egentligen har all kompetens de behöver och inte har anledning att 
uppleva känslan av att vara en bluff.  
 
Vi hörde först talas om bluffenomenet genom sociala medier. Vi har båda kommit fram till att 
vi under flertalet situationer i vårt arbetsliv har upplevelser av bluffenomenet. Vi tror att de 
flesta människorna har upplevt bluffenomenet någon gång under yrkeskarriären. Den 
forskningen vi tagit del av kring bluffenomenet, förklarar fenomenets uppkomst i samspelet 
med andra människor (Arvidson 2007).  

1.2 Problemformulering 
Socionomen kommer ständigt i kontakt med människor i sitt arbete i form av klienter, 
kollegor och andra samverkanspartners. Ingen människa är den andre lik därigenom måste 
socionomen anpassa sig själv i sin yrkesroll och sitt arbete efter varje situation och ny 
människa. Till följd av detta har socionomer en stor variation i arbetsuppgifter och ställs ofta 
inför nya situationer. Socionomutbildningen är en generalistutbildning vilket betyder att 
kunskapen ges inom ett mycket brett område (Framtid u.å.). När en nyexaminerad socionom 
inleder sitt arbetsliv har denne alltså en generaliserad akademisk grund att stå på vilket inte 
specifikt motsvarar de specialiserade arbetsuppgifter socionom förväntas göra på en 
arbetsplats. Som professionell inom socialt arbete tror vi att det är en återkommande känsla att 
tvivla på att ens egen prestation och kunskap är tillräcklig för att utföra de arbetsuppgifter som 
krävs. Vi har i vår uppsats utgått från att bluffenomenet existerar hos socionomen i dennes 
yrkesroll. Vi var intresserade av att fördjupa oss i på vilket sätt bluffenomenet påverkar 
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socionomen i sin yrkesroll. I vårt sökande efter tidigare forskning på området insåg vi att det 
saknas studier kring socionomens förhållande till bluffenomenet och påverkan på socionomen 
i den professionella yrkesrollen.  
 

1.3 Syfte   
Syftet med denna uppsats var att undersöka på vilket sätt och i vilka sammanhang 
bluffenomenet påverkar socionomen i sin professionella yrkesroll i socialt arbete.  
 

1.4 Avgränsning och perspektiv 
Uppsatsen är avgränsad till att beröra yrkesverksamma socionomer och deras professionella 
yrkesroll. Uppsatsen bygger på de yrkesverksammas perspektiv och upplevelser av 
bluffenomenet. Det som presenteras i uppsatsen är informanternas egna beskrivningar och 
delas inte nödvändigtvis av andra yrkesverksamma socionomer. Informanterna i denna 
uppsats är yrkesverksamma socialsekreterare.   
 

1.5 Förförståelse 
Vår förförståelse innefattas av att vi båda tidigare känt upplevelser av bluffenomenet i 
samband med studier och arbetslivet. Vi känner igen känslan av att ibland känna att vi inte 
riktigt har de förmågor och den kunskap som krävs för att utföra ett visst arbete eller en 
arbetsuppgift. Att dessa upplevelser är ett begrepp som kallas för bluffenomenet är en relativt 
ny kunskap för oss och kom till oss via sociala media. Tankar kring våra egna upplevelser av 
bluffenomenet är att fenomenet väcker obekväma känslor och något vi upplevt när vi arbetat 
under vår studietid i socialt arbete. Vi tror att bluffenomenet kan uppkomma hos de flesta 
personer och i de flesta yrkessammanhang. Vi upplever att socionomyrket är varierande och 
utmanande och vi kommer förmodligen ställas inför många situationer där vi kommer behöva 
improvisera fram en lösning och bluffa att vi kan. 
 

1.6 Centrala begrepp 
Uppsatsen bygger på flera centrala begrepp och liksom Rienecker och Stray (2008) 
poängterar är det av vikt att definiera begrepp som annars riskerar att leda till tolkningsfel och 
missförstånd. Uppsatsen kommer att innehålla följande begrepp:   
 
Bluffenomenet 
Bluffenomenet är den svenska översättningen av den psykologiska termen Impostor 
Phenomenon (Clance 2013b). I denna uppsatsen används begreppet Impostor Phenomenon 
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när vi benämner fenomenets ursprung och begreppet bluffenomenet används i övrig text. Den 
alternativa svenska översättningen bluffsyndromet har medvetet valts bort i uppsatsen då 
ordet syndrom främst används inom medicinvetenskapen för att beskriva olika symptom hos 
patienter och kopplas till negativa omständigheter (Nationalencyklopedin 2017a).  
 
Yrkesroll 
I uppsatsen syftar vi på socionomens professionella jag i yrkesrollen och inte det privata jaget. 
Begreppet återkommer i avsnittet Teoretiska begrepp.  
 
Socionom   
I denna uppsats definierar vi en socionom som en yrkesverksam person inom socialt arbete 
med en socionomexamen i Sverige.       

  



	  

 4 

2. Tidigare forskning  
Följande kapitel inleds med information om hur begreppet bluffenomenet grundades och 
fortsätter med en beskrivning av fenomenet. Inför uppsatsen gjordes försök att kartlägga hur 
forskningsområdet för bluffenomenet och socionomer ser ut. Vi kom fram till att det saknas 
aktuellt forskning på området framförallt inom socialt arbete. Det finns forskning som berör 
bluffenomenet men forskningen är sällan inriktad mot specifika yrkesgrupper eller discipliner. 
Följande forskning är därmed generellt inriktad mot bluffenomenet i yrkessammanhang. 
 

2.1 Grundarna till Impostor Phenomenon 
Forskarna Pauline Clance och Suzanne Imes myntade begreppet Impostor Phenomenon på 
1970-talet. Begreppet grundades när Clance i samband med sin undervisning på en konstskola 
tog del av studenternas rädsla och oro för att inte klara av proven under utbildningen och 
misslyckas med studierna. Clance kände igen dessa känslor från tidigare egna erfarenheter 
och blev intresserad av att studera eleverna och deras upplevelser. Eleverna i klassen hade 
generellt mycket bra resultat men en av eleverna vände sig till Clance och uttryckte: “Jag 
känner mig som en bluff här bland alla smarta elever” (Clance 2013b). Det Clance observerat 
diskuterade hon tillsammans med forskarkollegan Imes vilket senare ledde till att begreppet 
Impostor Phenomenon skapades (Clance 2013b). 
  
Clance och Imes genomförde senare bland annat en studie där de analyserade över 150 
högpresterande och framgångsrika kvinnor. Det Clance och Imes fann var att trots att 
kvinnorna uppnått en yttre framgång i karriären saknade en känsla av inre framgång (Clance 
& Imes 1978). Clance har också konstruerat en enkät, Clance IP Scale, för att identifiera 
individers upplevelser av bluffenomenet och kartlägga dess utsträckning (Clance 2013a). 
 

2.2 Beskrivning av fenomenet  
Arvidson (2007) benämner i sin doktorsavhandling Den fabricerande människan - Om 
bedrägeri som vardaglig interaktionsform “the impostor syndrome” som en känsla av att 
uppleva sig själv som en bedragare och en rädsla att bli avslöjad som otillräcklig. Arvidson 
skriver att det idag finns krav på individen som innefattar att skaffa sig kompetens och 
marknadsföra sig själv på arbetsmarknaden för att få chans till arbete. Risken med denna 
process är enligt Arvidson att människors beteende av att marknadsföra sig själva som en 
produkt eller vara tillslut kan påverka den egna identiteten. I avhandlingen argumenterar 
Arvidson för att människor i dagens samhälle har möjlighet att så kallat “regissera” sig själva, 
alltså att vi själva kan konstruera den bild vi vill att andra människor ska ha av oss i 
arbetslivet, men också privat. Att ständigt presentera en konstruerad version av sig själv kan 
resultera i en känsla av otillräcklighet, en upplevelse av att andra är mer framgångsrika i 
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jämförelse och en känsla av att de egna prestationerna inte motsvarar de förväntningar 
arbetslivet eller omgivningen har (Arvidson 2007).  
  
O’Brien och Yurak (2010) argumenterar i The Phenomenology of the Impostor Phenomenon 
för att bluffenomenet inte ska beskrivas som ett varaktigt personlighetsdrag hos en individ, 
utan ska ses som en situationsbunden psykologisk upplevelse som kan uppstå som svar på 
situationer med vissa egenskaper. De påstår att många människor i givna situationer kan 
uppleva känslan av att vara en bluff, och sålunda kan känslan av att vara en bluff vara 
närvarande eller frånvarande i en given individ vid en given tidpunkt som en funktion av 
situationen. 
 
Kumar och Jagacinski (2006) beskriver i Imposters have goals too: The imposter phenomenon 
and its relationship to achievement goal theory bluffenomenet genom att visa på samband 
mellan bluffenomenet och framgångsfaktorer. I deras artikel beskrivs att personer som 
upplever bluffenomenet tvivlar på att deras prestationer är ett resultat av deras förmågor och 
upplever istället att det beror på deras oförmågor. De berättar om en rädsla att andra 
människor i omgivningen ska se vem personen egentligen är och upptäcka dessa oförmågor 
och påtala personen som en bluff. En person med upplevelser av bluffenomenet tror att hen 
har övertygat sin omgivning att tro att personen besitter mer kunskap och mer kompetens än 
de verkligen har, och är rädd för att brister på förmågor ska avslöjas av omgivningen. När 
personen faktiskt lyckas tenderar hen att tillskriva prestationerna andra faktorer såsom hårt 
arbete, tur och/eller ett bra kontaktnät än faktisk förmåga. En person med upplevelser av 
bluffenomenet tenderar, enligt Kumar och Jagacinski (2006), att värdera sina egna förmågor i 
förhållande till andra personens förmågor och tror sig har en lägre nivå av förmågor. 
 

2.3 Sårbarhet och skam 
I Walters (2016) publicerade recension av forskaren Browns bok Daring greatly: How the 
courage to be vulnerable transforms the way we live, love, parent and lead i International 
Journal of Social Pedagogy, skriver han om hur Brown beskriver hur vi människor döljer våra 
sårbarheter för omgivningen. Walter beskriver vidare att Brown är forskare vid University of 
Houston, Graduate College of social work och att hon i sin bok menar att i vårt samhälle finns 
ett socialt klimat där vi döljer sårbarheten med ursäkter som att det är ont om tid, att vi aldrig 
kommer vara tillräckligt bra eller att det inte finns tillräckligt med intresse för vem jag är. Han 
skriver också hur Brown kallar det för “sociala klimat av knapphet” som hindrar oss från att 
våga ta risker. Walter skriver att Brown menar att skam är en intensiv tung känsla som får oss 
att känna oss bristfälliga och därav ovärderliga för kärlek och tillhörighet. Ifrågasätts inte 
dessa tillfällen när känslan av skam uppkommer kan det leda till upplevelser av att inte räcka 
till och känslor av att vara bristfällig, vilket kan komma att bli en självklar sanning som leder 
till brist på motivation och engagemang. Walter skriver även att om anställda ständigt måste 
navigera skam så kommer de med största sannolikhet att föra vidare de attityder och känslor 
till sina klienter och medarbetare. Walter skriver i sin recension att vi måste utmana normerna 
som ser sårbarhet som svaghet och som något vi måste försvaras emot och dölja. Det är bara 
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genom att hantera den emotionella laddningen i praktiken som vi kan komma till kärnan i det 
krävande arbete vi gör (Walter 2016). 
 

2.4 Identifiering, behandling och effekter 
I Clance och Imes (1978) studie om högpresterande klienter framkommer det att upplevelser 
av bluffenomenet vanligtvis identifierats efter att klienterna vid upprepade tillfällen deltagit i 
individuell psykoterapi eller gruppterapi. I terapisammanhang är det sällan som klienten sökt 
behandling med anledning av bluffenomenet. Klienterna söker med anledning av de effekter 
de känner av bluffenomenet och ofta framkommer det senare in i terapin att bluffenomenet 
kan vara en del av problemet. Bluffenomenet framträder som det sekundära problemet men 
visar sig senare vara den primära anledningen till att klienten sökt terapi. Kunskap om 
bluffenomenet som begrepp saknas vanligen och upplevelsen av fenomenet delas sällan med 
andra (Clance & Imes 1978). 
 
Den mest effektiva behandlingsformen, enligt grundarna till begreppet, för att påverka 
upplevelser av bluffenomenet är multimodal terapi. Clance och Imes rekommenderar efter 
deras studier gruppterapi där det finns flera högpresterande personer med upplevelser av 
bluffenomenet. De såg att om en person var villig att dela med sig av sin upplevelse av 
bluffenomenet, bidrog det till att fler personer i gruppen delade med sig av sina erfarenheter. 
Clance och Imes skriver att personerna upplevde en känsla av lättnad i att få dela erfarenheter 
och upplevelser av bluffenomenet med andra och i insikten av att de inte var ensamma om att 
uppleva fenomenet (Clance & Imes 1978).   
 
Att känna upplevelse av bluffenomenet kan leda till negativa effekter på välbefinnandet, till 
exempel en låg självuppfattning kring förmågor och prestationer. Rädslan för att avslöjas kan 
också leda till att personer med upplevelser av bluffenomenet inte vågar uppnå deras fulla 
potential. Personer med upplevelser av bluffenomenet upplever högre grad av ångest och har 
fler negativa reaktioner mot misslyckanden (Kumar & Jagacinski 2006). 
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3. Bluffenomenet i media och 
populärvetenskap 
Inför uppsatsen genomfördes en Googlesökning på bluffenomenet för att kartlägga hur 
begreppet används i gemene mans vardag i sociala medier och icke vetenskapliga artiklar. 
Följande text i detta kapitel är ett resultat av detta och texten under denna rubrik är inte 
forskning. Bluffenomenet benämns i flera olika dagstidningar (Aftonbladet, Dagens Nyheter, 
Må Bra osv.) som en vanlig upplevelse som uppkommer i framförallt yrkessammanhang. De 
flesta reportage och inlägg handlar om så kallade quickfix om hur upplevelser av bluff kan 
minskas eller arbetas bort. Den så kallade behandlingen handlar vanligen om att ändra sina 
tankar och inställning till sig själv och våga dela med sig av sina tankar kring bluffenomenet.  
 

3.1 En socialarbetares upplevelser kring bluffenomenet 
Bodenheimer (2016) är lärare vid Bryn Mawr College Graduate School of Social Work and 
Social Research i USA och skriver i artikeln The Impostor Syndrome and the Social Worker 
om sina upplevelser av bluffenomenet i hennes roll som socialarbetare. Bodenheimer skriver 
att bluffenomenet vanligen tillskrivs nyutexaminerade socialarbetare, men att hennes 
upplevelse är att fenomenet är aktuellt för de flesta socialarbetare oavsett erfarenhetsgrad. 
Bodenheimer skriver att det inte går att exakt kartlägga orsaker till varför socialarbetare 
upplever bluffenomenet men att hon har ett flertal egna teorier. Bodenheimer argumenterar 
för att fenomenet har sin start redan i utbildningens utformning, där en bred generell 
socialarbetarutbildning leder till att elever får ytliga kunskaper om teorier och interventioner. I 
det praktiska arbetet förväntas sen socialarbetare använda teorier och interventioner som en 
integrerad del i arbetet men saknar troligen den fördjupade kunskap som krävs och får istället 
utgå från de färdiga manualer och arbetsdokument som finns på arbetsplatsen. Socialarbetaren 
är inte säker på att hen gör fel men vet att arbetet inte utförs så som socialarbetaren lärt sig att 
göra under utbildningen. Glappet mellan vad som förväntas av socialarbetaren och vad 
socialarbetaren faktiskt gör lämnar enligt Bodenheimer (2016) en känsla av att bluffa eller att 
fejka.  
 
Bodenheimer (2016) anser också att pappersarbetet en socialarbetare förväntas göra nästan 
alltid kräver någon form av påhittad konstruktion då behandlingsmål och beskrivningar av 
framstegs i ärendet ska utformas på allt mer kvantitativa sätt. Förväntningarna stämmer inte 
överens med hur klienterna faktiskt fungerar och framstegen är ofta oförutsägbara och sällan 
linjära och kan därmed sällan sammanställas kvantitativt. Det lämnar socialarbetaren till att 
antingen behandla klinten enligt den struktur som krävs för att utföra pappersarbetet korrekt 
eller behandla klienterna utifrån det sätt som känns mest autentiskt för klienternas behov. 
Akademikerförbundet SSR (2015) bekräftar att arbetsvillkoren även för svenska socionomer 
är orimliga. I en artikel på deras hemsida, Krisen beror inte på bristen av socionomer, 
argumenterar de för att kommunerna i Sverige erbjuder orimliga arbetsvillkor. Det finns en 
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hög arbetsbelastning med många tunga ärenden och hög personalomsättning. Det finns också 
svagt intresse från arbetsgivarna att skapa möjligheter att avancera och utvecklas som 
socionom (Akademikerförbundet SSR 2015).  
 
Bodenheimer (2016) skriver också om konsekvenserna av att socialarbetaren ständigt är 
övervakad i sitt arbete av ledning, andra myndigheters, samverkanspartners och så vidare. 
Övervakningen handlar i stora drag om granskning av arbetsuppgifter, journaler och 
överensstämmelser med myndighets standarder och regler. Granskningen handlar överskådligt 
om att socialarbetaren förväntas vara mer lojal mot arbetsplatsens behandlingsmetoder än vad 
socialarbetaren faktiskt är.  
 
En av de starkaste anledningarna till att socialarbetare kan uppleva sig som en bluff är enligt 
Bodenheimer (2016) att socialarbetaren i arbetet ombeds utföra storverk med knappa resurser 
eller kunskap och agera som att det faktiskt går att genomföra, även om ofta är omöjligt. 
Bodenheimer tar som exempel att när det ska avgöras om en utredning ska öppnas eller inte i 
ett ärende gällande barn krävs det ofta fler än ett möte med barnet och familjen, men i 
verkligheten kan det finnas ett 30-tal andra barnärenden som ska prioriteras, då är det inte 
alltid möjligt tidsmässigt att genomföra fler än ett samtal med en och samma klient. 
Bodenheimer fortsätter med att det faktiskt ofta förväntas av socialarbetaren att denne ska 
bluffa i sitt arbete. Och hon uppmuntrar till att istället för att internalisera upplevelser av 
bluffenomenet bör socialarbetare identifiera och uttala de yttre faktorer som samverkar till att 
ge känslor av bluff. Bodenheimer avslutar med att varje gång socialarbetaren sitter med en 
klient och vittnar om komplexiteten hos klientens inre värld, försöker socialarbetaren med 
knappa resurser gå så långt denne kan för att hjälpa klienten. Genom detta anser Bodenheimer 
att socialarbetaren inte är en bluff utan en krigare (Bodenheimer 2016).  
 

3.2 Metoder för att hantera bluffenomenet 
Arbetsförmedlingen (2017) skriver i artikeln Dämpa osäkerheten och lyft fram dina styrkor på 
sin hemsida att bluffenomenet är vanligt och att många på arbetsmarknaden funderar på om 
de verkligen är så kompetenta som de borde vara. Personer som har upplevelser av 
bluffenomenet har hamnat i en tankefälla där de har en världsbild där de ser andra som 
perfekta och sig själva med en massa brister. För att hantera känslor av osäkerhet används 
framförallt två strategier. Den första handlar om att så långt de är möjligt undvika situationer 
där upplevelser av bluff uppkommer, det kan till exempel handla om att inte söka ett arbete 
som personen inte tror den kommer klara till hundra procent. Den andra strategin handlar om 
att försöka bygga upp en fasad av duktighet där personen aktivt döljer sina brister. 
Bluffenomenet handlar i grund och botten om en skam över att inte duga och för att 
överkomma känslor av bluff krävs att personen ifrågasätter den känslan och ser till de faktiska 
egenskaper och kompetens som personen har (Arbetsförmedlingen 2017).  
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3.3 Duglighetsspöket 
Tidningen Chef publicerade 2010 en artikel Känner du dig som en bluff? där de presenterade 
en undersökning som tidningen gjort med 425 stycken chefer kring deras upplevelser av 
bluffenomenet. En chef arbetar vanligen ensam och exponeras för andras utvärdering och 
tyckande, och en möjlig väg i karriären för socionomer är att arbeta som chef (Framtiden 
u.å.). I undersökningen framkommer att varannan chef har känt sig som en bluff nån gång på 
arbetet. 40 procent ansåg att de uppnått sina mål i karriären genom tur och tillfälligheter 
snarare än kompetens och skicklighet. Känslor av bluff är vanliga i situationer eller 
sammanhang där en ny roll intas. Artikeln tar upp begreppet duglighetsspöke som skapar 
känslor av bluff och för att hantera det handlar det om att förlika sig med sina brister, gilla 
läget och inse att den egna insatsen kan vara “good enough”. Enligt undersökningen hade 60 
procent av deltagarna med bluffenomenet inte delat sina upplevelser med någon annan på 
arbetsplatsen, enligt en av deltagarna var det just att dela med sig av upplevelsen som gjorde 
att bluffenomenet blev hanterbart. En coach som arbetar med chefer berättar att det är vanligt 
att chefer söker kontakt utifrån stress och känslor av otillräcklighet. Senare i samtal visar det 
sig att det är just bluffenomenet det handlar om, med stress som en vanlig bieffekt (Chef 
2010).  
 

3.4 Positiva effekter av bluffenomenet 
Det finns också positiva effekter av bluffenomenet. Reportern Ferro skriver i artikeln Why 
Impostor syndrome is good for you att bluffenomenet uppstår när en person befinner sig 
utanför sin bekvämlighetszon. Bluffenomenet är inte ovanligt, vilket framkommer i den egna 
undersökningen Ferro lagt upp på sitt Twitterkonto, där över 80 procent av deltagarna känner 
igen sig i bluffenomenet. Deltagarna visar också att uppkomsten av känslor av bluff inte har 
med kön att göra utan förekommer hos både män och kvinnor. Ferro anser att bluffenomenet 
inte bara är naturligt utan också ett tydligt tecken på att personen gör något rätt. Han fortsätter 
sitt resonemang med att en viktig del i att utvecklas i karriären är genom att våga kliva utanför 
bekvämlighetszonen i arbetet. Ferro menar att ambitiösa och talangfulla personer ständigt 
utsätter sig för situationer och uppgifter utanför deras bekvämlighetszon och därmed känner 
känslan av att de inte passar in och upplever känslor av bluff. Detta är, enligt Ferro, ett tecken 
på framgång och ett tecken på att det är dags att gå vidare (Ferro 2016).  
 

  



	  

 10 

4. Teoretisk referensram 
Följande kapitel handlar om uppsatsens teoretiska referensram. Vi har i vår uppsats valt att 
utgå ifrån teoretiska begrepp i form av det psykologiska och sociologiska perspektivet av 
bluffenomenet och yrkesroll samt ett teoretiskt perspektiv i form av Goffmans dramaturgiska 
perspektiv. 
 

4.1 Teoretiska begrepp 
Bluffenomenet 
Bluffenomenet kan i uppsatsen förstås utifrån två olika perspektiv, det psykologiska 
perspektivet som är internaliserat och det sociologiska perspektivet som är externaliserat hos 
individen. Det psykologiska perspektivet förklarar bluffenomenet utifrån inre faktorer hos 
individen. Sakulku och Alexander (2011) beskriver bluffenomenet som en “intern upplevelse 
av intellektuell falskhet” hos individer som är framgångsrika men som inte kan internalisera 
sin framgång. En hög nivå av upplevelse av bluffenomenet begränsar acceptansen av 
framgång som ett resultat av ens egna förmågor och kan leda till känslor av självtvivel och 
ångest. Arvidson (2007) förklarar bluffenomenet utifrån ett sociologiskt perspektiv där det 
finns en rädsla för att bli avslöjad som en bluff av omgivningen. Arvidson anser att människor 
i dagens samhälle presenterar en konstruerad version av sig själva för att bättre passa in eller 
matcha omgivningens förväntningar eller krav. Att ständigt presentera en konstruerad version 
av sig själv kan resultera i en känsla av otillräcklighet och en föreställning om att andra är mer 
framgångsrika i jämförelse. Bluffenomenet som ett sociologiskt begrepp kan i uppsatsen 
också beskrivas som ett resultat av omgivningen och arbetslivets förväntningar på individen 
och de förutsättningar som ges till individen på arbetsplatsen i form av bland annat tidspress, 
resurser och lagstiftning.  
 
Yrkesroll 
I uppsatsen definieras begreppet yrkesroll som den roll som intas eller tillskrivs en person i 
sitt arbete och/eller på sin arbetsplats. Yrkesrollen kan därmed förstås som något en individ 
socialiseras in i medvetet eller omedvetet genom bland annat förväntningar, värderingar och 
normer. Dessa förväntningar, värderingar och normer kan uppkomma från både samhället och 
individens närmaste omgivning så som en arbetsplats, men det kan också uppkomma från 
individen själv (Angelöw & Jonsson 2000).  
 
Begreppet i uppsatsen kan förstås utifrån två olika definitioner, den inre känslan och 
upplevelsen kring den roll personen själv anser sig ha i arbetet och den yttre uppfattade rollen 
som tillskrivits av omgivningen. Detta gör att yrkesroller kan diskuteras både utifrån ett inre 
psykologiskt perspektiv och ett yttre sociologiskt perspektiv.  
 
Den inre psykologiska upplevelsen av begreppet yrkesroll beskrivs som känslan och 
upplevelsen kring den som personen själv uppfattar sig vara på arbetet. Den inre yrkesrollen 
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kan handla om hur den yrkesverksamma ser på sig själv och sin egen roll på arbetsplatsen, 
vilka egenskaper den yrkesverksamma har och inställningen till dessa. Yrkesrollen kan skilja 
mellan hur den yrkesverksamma vill vara, ambitioner och visioner, kontra den yrkesroll som 
arbetsplatsen eller yrkessammanhanget skapar, det kan till exempel handla om förutsättningar 
i form av resurser och tidsbegränsningar.  

 
Den yttre sociologiska upplevelsen av begreppet yrkesroll handlar om rollen som 
omgivningen tillskriver en person i ett arbetssammanhang. En roll, enligt sociologin är det 
beteende som förväntas av en person utifrån den sociala position en person har i det sociala 
sammanhanget personen befinner sig i (Encyclopedia Britannica 1998). En roll kan även 
beskrivas av omgivningens förväntningar i möten med andra, ett sätt att identifiera en person i 
samhället. En person i en specifik yrkesroll förväntas vara och agera på ett specifikt sätt för att 
kunna utföra de tilldelade arbetssysslor inom arbetsområdet (Encyclopedia Britannica 1998). I 
vår uppsats handlar det om socionomens roll i yrkeslivet och de förväntningar som finns på 
yrkesrollen som socionom.  

 

4.2 Teoretiskt perspektiv  
Dramaturgiskt perspektiv 
Goffman var en amerikansk sociolog och professor som är mest känd för sina studier om 
interaktion utifrån ett dramaturgiskt perspektiv. I den svenska utgåvan av Goffmans bok The 
presentation of self in every day life från år 1959 att Goffman ansåg att det sociala samspelet 
kan liknas vid teaterföreställningar (Goffman 1959/2014). Goffman förklarade att människor 
spelar olika roller på en scen i den vardagliga interaktionen med andra människor. Goffman 
pekade på flera olika faktorer som påverkar hur en person uppträder och agerar gentemot sin 
omgivning. Det kan bero på roller som skapas av de förväntningar omgivningen har på 
personen och dess roll i en given situation. Inramningen som handlar om hur den fysiska 
omgivningen ser ut och hur den fungerar. Fasaden som innefattar om personen är den som 
den utger sig för att vara och vill vara i en situation. Publiken i form av omgivningens 
reaktioner mot personen och teamet som handlar om omgivningens stöd till personen och dess 
agerande. Goffman ansåg att vi människor spelar olika roller i livet och att de är en del av det 
vi kallar “jag”, vår egen identitet kan inte sättas utanför vårt sociala sammanhang utan skapas 
i relationen till andra i vår omgivning. Goffman talar även om begreppen frontstage och 
backstage. Frontstage är när en individ befinner sig i sitt offentliga jag, till exempel i en 
yrkesroll eller på arbetsplatsen, och backstage är när individen befinner sig i sitt mer privata 
jag som är mer dolt för andra (Goffman 1959/2014).  
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5. Metod och material 
I detta kapitel presenteras och motiveras uppsatsens metodval, vetenskapsteoretisk tradition, 
urval, datainsamling, analysmetod och kvalitetssäkring. Kapitlet avslutas med en redogörelse 
av de forskningsetiska aspekter och överväganden som gjorts under genomförandet av 
uppsatsen.  
 

5.1 Metodval 

5.1.1 Metodtriangulering 

Syftet med uppsatsen var att undersöka på vilket sätt och i vilka sammanhang bluffenomenet 
påverkar socionomen i sin professionella yrkesroll i socialt arbete. För att uppnå syftet valdes 
en triangulering av kvantitativ metod i form av en enkät och kvalitativ metod med 
individuella muntliga intervjuer (Alvesson & Sköldberg 2017). Metoderna tillämpades vid 
varje datainsamling med varje informant vid ett och samma tillfälle. Kombinationen av dessa 
två metoder möjliggjorde att vi djupgående kunde kartlägga varje informants egna tankar och 
beskrivningar av deras upplevelser av bluffenomenet. Forskningsproblemet kunde genom 
trianguleringen behandlas från olika perspektiv, ge en mer allsidig belysning och sammansatt 
bild av informanternas upplevelser (Sohlberg 2009). Det finns enligt Larson (2009) en risk 
med att använda en triangulering då resultatet kan pekat åt olika håll i de olika metoderna. 
Olika metoder fångar också olika aspekter av problemet vilket både kan vara till för- och 
nackdel, resultatet blir mer mångsidigt och svagheter i den ena metoden kan uppvägas av 
starka sidor i den andra (Larsen 2009), men det kan också göra det svårare att nå ett 
samstämmigt resultat (Alvesson & Sköldberg 2017). Uppsatsen hade kunnat genomföras 
genom fokusgrupper men metoden valdes bort för att vi ville undersöka individuella 
upplevelser av bluffenoment (Silverman 2006).  
 
Vid genomförandet av uppsatsen användes en öppen halvstrukturerad intervjumetod (Levin 
2008) som gav möjlighet för informanterna att tala om bluffenomenet mer fritt och gav oss 
möjlighet till att ställa följdfrågor för att få en större inblick och gå djupare in i 
informanternas upplevelser (Silverman 2006). Genom att informanterna valde olika 
svarsalternativ i enkäten kunde olikheter och tvetydigheter om informanternas tolkning av 
bluffenomenet minskas. Risken med att enbart använda en enkät i uppsatsen var att resultatet 
enbart skulle belysa hur informanterna kryssat i svaren, där kunde också minsta ändring av 
formulering i frågorna och svarsalternativen ändra innebörden och svaret från informanten. 
Genom att kombinera enkäten med kvalitativ metod kan enkätens svar lyftas till en högre nivå 
och analyseras mer djupgående. Mer ingående information om enkäten och intervjuerna och 
utformning av dessa finns under rubrikerna Enkät och Kvalitativ intervjumetod. 
 
Uppsatsen har tagit utgångspunkt i ett induktivt förhållningssätt. Detta förhållningssätt har 
syftat till att ge en helhetsförståelse av bluffenomenet och möjliggjort flexibilitet i 



	  

 13 

analyserandet av uppsatsens data. Ett induktivt förhållningssätt har använts genom att vi 
hämtat kunskap om bluffenomenet från varje enskild informant och lyft det till en mer 
generell nivå. I och med att vi använt en omarbetad enkät har vi även ett deduktivt 
förhållningssätt då vi konstruerat vår enkät utifrån en redan befintlig enkät. Vi har använt 
kunskap som redan finns från en allmän nivå till att undersöka just de enskilda fallen i vår 
uppsats (Malterud 2009). I uppsatsen har vi medvetet valt att inte studera bluffenomenet som 
ett problem utan vi har undersökt effekter av fenomenet positiva som negativa. 
     

5.1.2 Vetenskapsteoretisk tradition 

Uppsatsen tar utgångspunkt i symbolisk interaktionism (Alvesson & Sköldberg 2017). 
Traditionen anser att individer skapar sin egen verklighet och att den skapade verkligheten i 
sin tur formar individen. Det sker genom socialisering i form av samhällelig påverkan som 
sociala normer och kunskap. Traditionen studerar människor som språkliga varelser och avser 
att språket ger människan dess reflekterande och medvetna intelligens. Konversationen är ett 
viktigt medel för upprättandet av den subjektiva verkligheten och bekräftar fortlöpande vår 
verklighetsbild genom det som sägs och inte sägs. Rollövertagande är en del i symbolisk 
interaktionism och innebär att identiteten byggs upp genom rollövertagande där en person ser 
sig själv genom andras ögon, reflekterar över det och generaliserar successivt de 
erfarenheterna (Alvesson & Sköldberg 2017). Symbolisk interaktionism har i uppsatsen 
använts som en utgångspunkt i att bluffenomenet konstrueras och existerar i mötet med andra 
människor (Arvidson 2007).   
 

5.2 Urval 
Inför intervjuerna kontaktades ett flertal kommuner med varierande folkmängd i 
Mellansverige. Urvalet skedde genom ett tvåstegsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2013) 
där vi sökte upp enhetschefer i olika kommuner inom socialt arbete. Kontakten togs via 
telefon och e-post till cheferna som i sin tur förmedlade vidare informationen till sina 
medarbetare. Vi eftersökte yrkesverksamma socionomer som arbetar som socialsekreterare. 
När vi fått namn och kontaktuppgifter till en informant skickade vi e-post med bifogat 
informationsbrev (bilaga 1) för att ge mer information om uppsatsen och en kort beskrivning 
av bluffenomenet. Fyra socialsekreterare som samtliga arbetade inom socialtjänsten visade 
intresse, tog kontakt med oss via e-post och intervjuer bokades. I uppsatsen har vi utgått från 
att samtliga av de informanter som kontaktade oss gjorde detta med anledning av att de har 
eller har haft tidigare erfarenheter av bluffenomenet i sitt arbete. Mer information om våra 
informanter finns att läsa i kapitlet Resultat och analys. 
 

5.3 Datainsamling 

5.3.1 Enkät  
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Samtliga datainsamlingstillfällen inleddes med en kvantitativ enkät för att skapa en bred bild 
av informanternas upplevelser av bluffenomenet. Enkäten, som kallas för Clance IP Scale, är 
framtagen utav en av grundarna till bluffenomenet och är konstruerat för att identifiera 
personers upplevelser av bluffenomenet och dess utsträckning (Clance 2013a). Enkäten 
innehåller 20 frågor där poängen sammanställs och anger individens grad av upplevelser av 
bluffenomenet. Låga poäng i enkäten innebär att personen har begränsade upplevelser av 
bluffenomenet. Höga poäng betyder att personen vanligen har intensivare upplevelser av 
bluffsyndromet (Clance 2013a). Summan av poängen sträcker sig mellan 1–100 poäng. 
Poängen var indelade i tre intervaller där poäng under 40 betyder att det finns få tecken på 
känslor av bluff, 41–60 betyder måttliga upplevelser och 61–80 poäng betyder mer frekventa 
upplevelser av bluffenomenet.  
 
Enkäten översattes från engelska (bilaga 4) till svenska (bilaga 3) av oss inför intervjuerna. I 
samband med översättningen omformulerades även vissa av frågorna för att bättre kunna 
tillämpas på arbetslivet. Exempel på en meningsändring är den ursprungliga meningen: "I can 
give the impression that I´m more competent than I really am." som skrevs om till: "Jag kan 
ge intrycket av att jag är mer kompetent i mitt yrke än vad jag egentligen är.". Vi använde 
samma antal frågor och samma poängsystem som originalversionen. Vår förhoppning med att 
inleda intervjuerna med enkäten var att genom påståenden i enkäten sätta ord på de känslor 
som kan upplevas i samband med bluffenomenet och ge samtliga informanter en gemensam 
ingång och presentation av begreppet. Enkäten i originalversionen är framtagen och beprövad 
i tidigare forskning kring bluffenomenet, detta gäller inte vår omskrivna version som använts i 
uppsatsen. Vår svenska översättning och omformulering mot arbetslivet har ändrat innebörd 
för vissa påståenden i enkäten och detta medför att bluffenomenet inte studerats utifrån exakt 
samma ingång till av bluffenomenet som grundaren till originalversionen.  
          

5.3.2 Kvalitativ intervjumetod 

I vår uppsats använde vi en kvalitativ metod i form av fyra halvstrukturerade personintervjuer. 
Intervjuerna syftade till att undersöka informanternas egna upplevelser och känslor kring 
bluffenomenet. Vi använde en intervjuguide (bilaga 2) för att få en struktur på intervjun och 
hålla en röd tråd. Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta dataanalysen då det vid 
endast egna anteckningar är lätt att ord och sammanhang inte fångas korrekt (Silverman 
2006). Den halvstrukturerade intervjun möjliggjorde förändringar i frågorna samt möjlighet 
att ställa följdfrågor och gå med i intervjupersonernas berättelser (Kvale & Brinkmann 2009). 
Genom intervjuerna kunde vi få en djupare förståelse av informanternas upplevelser och gå 
djupare in på området (Silverman 2006).  
 

5.3.3 Genomförandet av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser av oss båda och intervjuerna varade 
mellan 30 och 60 minuter. En av oss ledde intervjun, den andra ställde följdfrågor vid behov. 
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Vi använde oss av en öppen ansats gentemot informanterna, vi berättade om vårt syfte i ett 
informationsbrev (bilaga 1) samt under inledningen av intervjuerna. Vi följde under 
intervjuerna vår intervjuguide (bilaga 2) och började med vad Larsen (2009) kallar för 
bakgrundsfrågor i form av frågor om tidigare arbetslivserfarenheter, ålder samt utbildning för 
att få en mjukstart till intervjuerna. Informanterna gavs därefter enkäten utskriven på papper 
och fick instruktioner om att fylla i den i lugn och ro, samt informerade om möjligheten att 
ställa frågor till oss intervjuare vid behov. Vi återgick sedan till vår intervjuguide och ställde 
vid behov följdfrågor för att få informanten att utveckla och klargöra svaren. 
 
Vi valde att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte för att ta del av hela informantens 
berättelse och kroppsspråk under intervjun. Vi tror inte att samma resultat hade uppnåtts om 
intervjuerna genomförts via telefon eller skriftligen via till exempel e-post. Syftet med 
kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod var att synliggöra data som annars kunde 
dolts (Silverman 2006) samt säkerhetsställa en så likvärdig förförståelse för de olika 
informanterna som möjligt. Genom enkäten gavs alla informanter samma ingång till ämnet 
och under den senare delen av intervjun möjlighet till att själv styra samtalet kring 
bluffenomenet.  
 

5.4 Analysmetod 

5.4.1 Systematisk textkondensering och fenomenologisk analys 

Den analysmetod som har tillämpats på uppsatsens kvalitativa data är kvalitativ systematisk 
textkondensering och fenomenologisk analys (Malterud 2009). Analysmetoden användes som 
ett första stadie i bearbetningen av den insamlade datan i vår uppsats. Syftet med 
analysmetoden var att utveckla kunskap om informantens erfarenhet och livsvärld på ett visst 
område i detta fall bluffenomenet. Systematisk textkondensering och fenomenologisk analys 
är relevant att använda i detta fall då syftet var att analysera informanternas egna upplevelser 
av bluffenomenet för att utveckla nya beskrivningar och begrepp (Malterud 2009). Inför 
uppsatsens analys transkriberades de ljudinspelade materialet ord för ord och skrevs ut i 
pappersform. De delar i materialet som berörde andra områden än syftet för denna uppsats har 
sorterats bort. Material kopplat till vårt syfte har genom analysprocessen sammanfattats med 
kvarstående essens (Kvale & Brinkmann 2009).       
    
Malterud (2009) beskriver analysprocessen genom fyra stadier; 1) att få ett helhetsintryck, 2) 
att identifiera meningsbärande enheter, 3) att lägga samman innehållet i de meningsbärande 
enheterna, 4) att sammanfatta betydelsen av detta. Meningsbärande enheter består av textbitar 
som innehåller kunskap om det uppsatsen vill undersöka (Malterud 2009). Uppsatsens analys 
genomfördes utifrån de fyra ovan beskrivna stadierna och resulterade i fyra teman i form av 
Bakgrundsinformation om informanterna, Yrkesrollen som socionom, Sammanhang där 
bluffenomenet uppkommer, och Påverkan av bluffenomenet.    
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5.4.2 Enkätanalys 

Svarsalternativen i enkäten motsvarar olika poäng mellan 1–5 och vid analysen räknades 
dessa poäng ihop manuellt och sammanställdes för varje enskild informant. Poängen 
jämfördes sen med poängskalan enligt Clance (2013a) Clance IP Scale och informanterna 
delades in efter deras olika nivåer av upplevelser av bluffenomenet. Data från enkäten 
kopplades samman till varje informants intervju där sedan graden av upplevelse av 
bluffenomenet användes vid presentation av citaten i studien.  
 

5.5 Kvalitetssäkring 
Validiteten i denna uppsats stärktes då uppsatsens data framställdes genom två olika metoder 
som kompletterade varandra i form av en triangulering mellan kvantitativ metod och 
kvalitativ metod. Uppsatsens insamlade data var relevant och giltig för vårt syfte och 
bluffenomenet granskades från två olika håll. Bluffenomenet som begrepp kan tolkas olika för 
olika personer och vår avsikt med att inleda intervjun med en enkät var att skapa en mer 
gemensam förförståelse av fenomenet. I intervjuerna gavs informanterna utrymme att tala fritt 
och vi intervjuare gavs möjlighet att be om ytterligare förklaringar från informanterna om 
något uppfattades otydligt. Detta ger möjlighet till en god helhetsförståelse av vårt 
forskningsämne och trianguleringen är en relevant undersökningsmetod (Thurén 2009).  
 
Reliabilitet handlar om att den data som samlats in är tillförlitlig. Vid hög reliabilitet ska 
mätningar om samma undersökning som gjorts vid olika tidpunkter gett liknande resultat. Det 
handlar även om att en annan forskare skulle kunna göra precis samma undersökning och få 
samma resultat (Larsen 2009). I en kvalitativ undersökning påverkas reliabiliteten positivt om 
intervjuaren har ett bra kunskapsläge om de ämne som undersöks. Reliabiliteten påverkas 
också positivt om undersökningen har en väl utarbetad intervjuguide, enkelt förstående språk, 
lyhördhet och representativa informanter (Kvale & Brinkmann 2009).  

5.6 Forskningsetiska aspekter och överväganden 
Vi har under genomförandet av uppsatsen tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 
samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017). I samband med datainsamlingstillfället 
informerades informanterna om uppsatsens syfte, hur insamlad data skulle hanteras och att 
datan inte kommer att användas i annat sammanhang än till vår uppsats. Informanterna 
informerades också om att deras deltagande i uppsatsen är frivillig och att de under 
datainsamlingstillfället kunde välja att avbryta sin medverkan. Samtliga informanter var över 
18 år och samtycke till deltagande i uppsatsen gavs från informanterna själva. Samtycke om 
deltagande i uppsatsen inhämtades vid två tillfällen, dels skriftligen via e-post när tid för 
intervjun bokades, samt vid intervjutillfället muntligen. Informanterna informerades om att 
personuppgifter kommer skyddas och att inga obehöriga kommer få tillgång till känslig 
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information. Ljudinspelningar och transkriberat material raderades när uppsatsen var 
färdigställd.  
 
Informationen om informanterna och deras arbete i uppsatsen har noggrant valts ut för att inte 
informanternas identiteter avslöjas. I de fall information riskerat att avslöja identitet har den 
informationen tagits bort och känslig information som inte är väsentligt för tolkningen av 
resultatet har ändrats. Uppsatsen har kretsat kring känslor och upplevelser av bluff och 
därmed kan den information som informanterna delat med sig av upplevas som känslig och 
utlämnande. Vi har i skrivandet av denna uppsats gjort noga avvägningar i resultatdelen för att 
lyfta fram delar som vi inte upplever som utlämnande eller privata. Under datainsamlingen 
ansåg vi det som viktigt att tänka på vår egen inverkan på intervjupersonen under intervjun. 
Vi tänkte på att inte stressa och pressa fram svar, vi var även noga med att inte förstärka det vi 
önskade höra (Kvale & Brinkman 2009), då det finns risk att informanterna anpassar sina 
berättelser utifrån vad de tror att vi vill höra (Silverman 2006).  
 
  



	  

 18 

6. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras uppsatsens resultat och analys genom fyra teman med 
underkategorier. Temana är följande: Bakgrundsinformation om informanterna, Yrkesrollen 
som socionom, Sammanhang där bluffenomenet uppkommer, och Påverkan av bluffenomenet. 
Utifrån följande teman har en analys genomförts och med hjälp av Dramaturgiska 
perspektivet, teoretiska begrepp och vetenskaplig forskning har vi fördjupat oss i resultatet. 
För att kunna sätta resultat och analys i ett helhetsperspektiv inleds kapitlet med 
bakgrundsinformation om varje informant. Vi har tilldelat varje informant ett enskilt nummer 
i resultatet för att tydligt kunna följa varje informant genom texten. 
 

6.1 Bakgrund 

6.1.1 Bakgrundsinformation om informanterna 

Informant 1 arbetade tidigare inom vård och omsorg och är utbildad socionom sedan 2016. 
Under utbildningen arbetade informanten som timvikarie inom socialt arbete. Informant 1 
arbetar idag som socialsekreterare på sin nuvarande arbetsplats där de arbetar i huvudsak två 
och två i ärenden. 
 
Informant 2 är färdigutbildad socionom sedan 2011. Informant 2 har erfarenheter av 
myndighetsutövning från tidigare anställningar och arbetar även nu på en arbetsplats med 
myndighetsutövning som socialsekreterare. I den nuvarande tjänsten arbetar de mestadels 
ensamma, men arbetar två och två i ärenden som till följd av arbetsbörda kräver det.  
 
Informant 3 arbetar som socialsekreterare och är färdigutbildad socionom sedan 2012. 
Informant 3 berättar att hen arbetade som timvikarie under termin sex på 
socionomutbildningen som socialsekreterare och arbetade kvar där efter examen. För cirka ett 
år sedan började informanten arbeta på sin nuvarande arbetsplats, också som socialsekreterare 
och är den med mest erfarenhet bland sina kollegor som arbetar med samma saker. Informant 
3 berättar att de är få i arbetsgruppen så de arbetar en och en i ärenden.  
 
Informant 4 arbetar som socialsekreterare och tog examen 2017. Informanten berättar att det 
nuvarande arbetet är hens första inom socialt arbete. Informant 4 arbetar som socialsekreterare 
med myndighetsutövning och har många olika arbetsuppgifter där de arbetar en och en i 
ärenden.  
 

6.1.2 Informanternas erfarenheter av bluffenomenet 

Samtliga informanter berättar att de känner igen känslan och upplevelsen av bluffenomenet. 
Ingen av dem kände till att det finns ett begrepp som heter bluffenomenet innan 
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informationsbrevet (bilaga 1). Att bluffenomenet inte är vanligt förekommande som begrepp 
stöds av Clance och Imes (1978) som skriver att kunskapen om bluffenomenet som begrepp 
vanligen saknas och att upplevelsen av fenomenet sällan delas med omgivningen vilket också 
bekräftas av informanterna. Två av informanterna berättar att de förknippar upplevelser av 
bluffenomenet främst till tiden då de var nyutexaminerade och skulle börja på sina första jobb 
inom socialt arbete. Informanterna tror att det hade underlättat att prata om och dela med sig 
av upplevelser av bluffenomenet till omgivningen.  
 

6.1.3 Grad av upplevelser av bluffenomenet enligt enkäten 

Som tidigare nämnts i metodavsnittet har en enkät använts för att kartlägga informanternas 
upplevelser av bluffenomenet. Poängen för enkäten indelade i tre intervaller där poäng under 
40 betyder att det finns få tecken på känslor av bluff, 41–60 betyder måttliga upplevelser och 
61–80 poäng betyder mer frekventa upplevelser av bluffenomenet.  
 
Informanterna i denna uppsats ligger i intervallet 41–72 poäng. Enkäten visar att informant 2 
och informant 3 har måttliga upplevelser av bluffenomenet. Informant 3 ligger på gränsen till 
frekventa upplevelser av fenomenet. Informant 1 och informant 4 har högre upplevelser än 2 
och 3 och visar på frekventa upplevelser av bluffenomenet. 
 
Informant 1 känner igen sig i bluffenomenet och tycker att hens svar i enkäten visar att hen 
tvivlar på sig själv i arbetet. Informant 2 kan relatera till upplevelsen av bluffenomenet men 
anser att många av frågorna i enkäten handlar om tidsbrist och inte bluffenomenet. Informant 
3 tolkar enkäten till att till stor del handla om att känna sig misslyckad och dålig och 
informanten känner inte igen sig i de frågorna. Informant 3 upplever inte den känslan i sitt 
arbete men kan ibland känna att hen inte gjort något tillräckligt bra. Informant 4 berättar att 
mycket i enkäten stämmer in på hen.  
 

6.2 Yrkesrollen som socionom 

6.2.1 Informanternas egenskaper 

Informant 1 beskriver sig som lugn, eftertänksam, snabb och omsorgsfull i sin yrkesroll. 
Informanten berättar att hen skiljer på det arbete hen gör som socionom i yrkesrollen och den 
hen är privat. Informanten fortsätter med att berätta att vissa beslut hade hen inte tagit privat, 
vissa saker görs i yrkesrollen till följd av lagstiftning och arbetsplatskultur. Detta visar på en 
personlig påverkan i yrkesrollen genom att informanten inte alltid samtycker med sin 
yrkesroll. Dock framkommer det inte tydligt att hen blir påverkad positivt eller negativt i sin 
yrkesroll.  
 
Informant 2 beskriver sig själv i sin yrkesroll som flexibel med bra bemötande och bra på att 
läsa av och möta människor. Informant 2 beskriver sig även som effektiv och lätt för att 
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samarbeta i sin yrkesroll. Informanten fortsätter med att berätta att det var mer komplicerat för 
hen att beskriva sin yrkesroll i början av karriären. Hen tror att det kan vara svårt att skilja på 
det privata jaget och yrkesrollen då, rollerna flyter ihop i början och det tar tid att lära sig 
skilja på dem. Att rollerna är svåra att skilja kan tolkas utifrån begreppet yrkesroll som 
beskrivs som ett resultat av bland annat omgivningens förväntningar men också av egna 
förväntningar. Att skifta från rollen som elev på socionomprogrammet till yrkesrollen som 
socionom på en arbetsplats kan ta tid och kan förklara varför informant 2 ansåg det svårt att 
skilja på de olika rollerna. Förvirringen kan även analyseras utifrån Goffmans begrepp 
frontstage och backstage då båda rollerna är kopplade till individens jag (Goffman 1959/ 
2014). I början när informanten inte har en klar yrkesroll frontstage kan det vara svårt att 
tydligt skilja på backstage, alltså det mer privata jaget och frontstage.  
 
Informant 3 beskriver sig själv som en glad och enkel person på arbetet, social och lätt med 
relationer. Hen upplever att det beror mycket på vem hen möter i sitt arbete. Men i det stora 
hela beskriver informant 3 sig som mycket flexibel, professionell och hjälpsam. 
Informant 3 beskriver yrkesrollen som: ”Det är ju som en roll man tar på sig. Alltså när man 
blir den här socialsekreteraren.” 
 
Informant 4 beskriver sig i sin yrkesroll som en ambitiös, trevlig medarbetare som gillar det 
sociala och är intresserad av andras livssituationer. Informant 4 berättar att hen har höga krav 
på sin prestation och därav måste ha kontroll och koll för att det ska bli perfekt. Vi tolkar 
informant 4:as beskrivning av sig själv som att hen är en högpresterande person i sitt arbete. 
Clance och Imes (1978) har funnit samband mellan högpresterande personer och 
bluffenomenet där personerna trots yttre framgång i karriären inte kände en inre känsla av 
framgång vilket känns igen i informantens beskrivning av sig själv tillsammans med 
informantens poäng av frekventa upplevelser av bluffenomenet. Vidare beskriver informant 4 
att hen känner mycket oro och stress för att göra fel. Det gör att informanten har svårt att 
släppa jobbet vid hemgång och ofta förminskar sina kunskaper gentemot andra. En person 
med upplevelse av bluffenomenet tenderar enligt Kumar och Jagacinski (2006) att värdera 
sina egna förmågor i förhållande till andra personens förmågor och tror sig har en lägre nivå 
av förmågor.  
 

6.2.2 Inställning till bluffenomenet 

Informant 2 berättar att de på arbetsplatsen ofta använder frasen “fake it until you make it”, en 
gemensam fras som uppkommer när de inte riktigt vet hur de ska göra i vissa situationer. 
Informant 2 säger att det är många saker som det ska finnas kunskap om och hinnas med så 
vissa saker får lösas där och då för att sedan kunna ta reda på vad som gäller.  
 

Ja, absolut. Det gör vi ju ganska ofta ändå, att man skojar om det att man “fake it 
until you make it” liksom (skratt). Ja jo men det gör vi ju. Kan vi inte får vi ju låtsas 
att vi kan det, de gör vi ju hela tiden och skojar om det. Som sagt de är ju så mycket 
man ska hela tiden och det kommer nya saker hela tiden och det är klart att vi inte 
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har koll på allt hela tiden och då får man ju spela lite att man har lite koll kanske. 
Och sen gå tillbaka och ta reda på hur det är eller så och det gör vi ju. (Informant 2)  

 
Informant 3 har fått acceptera att allting som görs inte alltid kan bli perfekt då tiden inte 
räcker till. Informant 3 berättar att till följd av att hen arbetar i en mindre kommun blir 
arbetsuppgifterna bredare och mer omfattande, till skillnad mot en större kommun där arbetet 
vanligen är mer specificerat. Detta medför enligt informant 3, att det är svårt att bli riktigt bra 
på allt då vissa arbetsuppgifter sällan upprepas, det blir inte alltid så bra som om det hade 
gjorts kontinuerligt.  
 

På ett mindre kontor som här /.../ så är det så väldigt brett och vi jobbar med så himla 
mycket olika saker så att man hinner aldrig liksom riktigt bli bra på nånting tyvärr 
[skratt]. (Informant 3) 

 
Informant 3 säger att känslan av att inte räcka till uppkommer ofta då stressen och 
arbetsmängden är stor. Informant 3 önskar att det fanns mer tid till varje ärende, men att hen 
fått acceptera att det inte alltid är fallet. Informant 3 berättar att det krävs flexibilitet i 
yrkesrollen som socionom då det ofta inträffar akuta saker eller sker möten där förväntan är 
att informant 3 besitter all kunskap som krävs. Detta kan kopplas till begreppet yrkesroll som 
förklarar att yrkesrollen till stor del handlar om egna och andras förväntningar, värderingar 
och normer på den yrkesutövande (Angelöw & Jonsson 2000). Omgivningen förväntar sig att 
en socionom har viss kunskap precis som informanten beskriver. 
 

Vi liksom får tänka till och bara göra det vi kan och så får vi hoppas det blir bra, sen 
blir det ju de att ibland får man kritik i såna situationer och det är klart att man tänker 
till att det är klart att om man hade haft mer tid och förbereda till exempel ja då 
kanske det hade blivit annorlunda eller om man hade haft tid att titta upp saker som 
man egentligen inte känner till, ja då hade de kanske blivit annorlunda men det är ju 
lite så, någonstans får man ju liksom tänka att det är omöjligt att vara helt förberedd 
på allting och kunna allting i alla situationer för vi är ju också trots allt bara 
människor /.../. (Informant 3) 

 
Informant 3 upplever att känslor av bluff går att översätta till flexibilitet med tiden. Vi tolkar 
att det kan vara en positiv aspekt av bluffenomenet genom externalisering av fenomenet. Det 
kan också vara en reflektion över sina egna känslor och beteende som lett till personlig 
utveckling istället för att bryta ner informanten, alltså en reflektion över vilka känslor och 
upplevelser som internaliseras. Precis som Brown menar i hennes bok att det är viktigt att 
ifrågasätta de tillfällen när skamkänslor uppkommer så att de inte blir en självklar sanning för 
individen. Vi associerar vissa av informanternas upplevelser av otillräcklighet till Browns 
forskning kring skam som får oss att känna oss bristfälliga (Walter 2016). Samtidigt kan 
resonemanget vändas och den sociologiska förståelsen av begreppet ses, där känslan av 
otillräcklighet uppkommer i den sociala interaktionen där vi ofta jämför oss med andra i 
omgivningen. Detta kan resultera i att känslor av skam och otillräcklighet växer. Detta 
bekräftas av Arvidsson (2007) som skriver att en känsla av otillräcklighet och en tro på att de 
egna prestationerna inte motsvarar de förväntningar omgivningen har. 
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Informant 3 berättar att hen upplevde socionomutbildningen som bred och att den var 
utformad för att ge lite kunskap inom ett brett område och att detta medförde ett glapp när hen 
började arbeta på ett socialtjänstkontor där det krävdes mer specificerade kunskaper. 
Informanten beskriver att hen hade mer allmänna kunskaper och saknade redskapen för att 
arbeta på ett socialtjänstkontor. 
 
Informant 4 är öppen med sin känsla av att misslyckas och tycker det är viktigt att kunna prata 
om den. Enligt Clance och Imes (1978) är ett sätt att hantera upplevelser av bluffenomenet att 
just dela upplevelserna med omgivningen, vilket är tydligt att informanten gör. Walter (2016) 
skriver att det är viktigt att ifrågasätta känslan av bristfällighet för att förhindra att den blir till 
en självklar sanning. Informant 4 vet att de som arbetat längre inte behöver vara bättre på att 
utföra arbetet, men den känslan finns där ändå.  
 

Nu efter att ha jobbat i /…/ så känner jag mig mycket tryggare i ändå i att säga att du 
jag kan inte svara på detta, jag får kolla på detta och så. Än vad jag gjorde från 
början för då kände jag bara jag kan ingenting, jag har inte koll på nåt. (Informant 4) 

 
Informant 4 tycker att det är svårt att ta emot positiv feedback och upplever att hen lättare tar 
till sig kritik. Kumar och Jagacinski (2006) skriver att personer som har upplevelser av 
bluffenomenet har fler negativa reaktioner mot misslyckanden, vilket kan kännas igen hos 
informanten. Informant 4 tycker att det är viktigt att vara öppen om att det är lätt att förminska 
sig själv och önskar att socionomutbildningen kunde fokusera mer på att stärka eleverna i 
yrkesrollen. Informant 4 fortsätter på området utbildning och berättar att när det talades om 
liknande upplevelser som bluffenomenet talades det bara om det som var negativt med 
känslan. Hen saknade information om hur bluffenomenet kan arbetas bort eller minskas.  
 

6.2.3 Varierande arbetsuppgifter och flexibilitet som egenskap 

Samtliga informanter beskriver sina arbetsdagar som varierande med oförutsägbarhet i arbetet 
som kräver en flexibilitet av informanterna. Informant 2 berättar att det inte finns en vanlig 
arbetsdag och att många olika arbetsuppgifter ingår i hens anställning. “Man kastas ju såhär 
hela tiden, så det gäller att ha många bollar i luften”. Det är tydligt att informanterna ofta 
ställs inför nya arbetsuppgifter och utmaningar i arbetet. Detta talar för att det regelbundet 
uppstår situationer där informanterna befinner sig i situationer där bluffenomenet kan uppstå.  
 
Informant 2 berättar också att det finns en ständig tidsbrist till följd av utredningstiden, det i 
kombination med att det ständigt dyker upp nya oförutsägbara händelser gör att hen kan 
uppleva arbetet frustrerande och jobbigt i perioder. Informant 2 berättar vidare om hur 
tidsbristen påverkar hens känsla av att inte alltid kunnat göra sitt bästa i arbetet. 
 

Alltså man hinner ju inte alltid det man skulle vilja att man hinner. Men det är där jag 
menar med att när man ibland känner att man kanske inte gör det bästa eller att man 
får lämna någonting som inte är perfekt, och det handlar kanske inte om att jag inte 
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vet eller känner mig dålig att jag inte gjort det så utan mer att jag hinner inte. 
(Informant 2) 

 
Informanten kopplar detta till en av frågorna i enkäten, fråga 8, som handlar om att sällan 
göra en uppgift så bra som möjligt, där informanten svarat “Ibland” till följd av tidsbristen 
och inte till följd av upplevelse av bluffenomenet. Informantens resonemang om tidsbrist kan 
kopplas till det sociologiska perspektivet av begreppet bluffenomenet där fenomenets orsak 
kan vara till följd av yttre faktorer såsom just tidsbrist. Tidsbristen kan också förklaras som en 
ursäkt för att dölja en sårbarhet eller skam över att inte vara tillräckligt bra enligt Walter 
(2016). Informanterna nämner tidsbrist som en vanlig faktor i deras arbete, vilket inte behöver 
betyda mer än just tidsbrist, men vi vill ändå inte utesluta att viss tidsbrist kan vara en ursäkt 
som beskrivs ovan. 
 

Det är ju ibland för att man vet att här hade man haft mycket längre tid hade man 
kunnat göra mer. Men det är ju så verkligheten ser ut, man måste ju acceptera att 
man får göra tillräckligt. (Informant 2) 

 
Informant 3 beskriver hens upplevelse av socialt arbete som att socialarbetaren kastas in i 
saker och att det uppkommer många akuta situationer. Hen berättar också att det ofta sker 
möten på andras initiativ och att andras förväntningar på socialarbetaren då är att 
socialarbetaren ska kunna allting. Informant 3 berättar att hen tidigare i karriären som 
socialarbetare känt sig otillräcklig vilket hen nu i efterhand kan koppla till bluffenomenet. 
Känslan av otillräcklighet är fortfarande aktuell för informanten men känslan kommer och går 
mer nu. Arvidson (2007) benämner också otillräcklighet som en del av begreppet 
bluffenomenet. Enkäten som fylldes i under intervjun visade på frekventa upplevelser av 
bluffenomenet hos informanten och informantens upplevelser av otillräcklighet kan därmed 
tillskrivas bluffenomenet. Informanten berättar att känslan av otillräcklighet inte är konstant 
utan känslan är övergående. Det kan kopplas till O’Brien och Yurak (2010) som skriver att 
bluffenomenet ska ses som en situationsbunden upplevelse och därmed inte en konstant 
ihållande upplevelse.  
 

6.2.4 Kollegialt stöd 

Informant 1 berättar att arbetsgruppen regelbundet har gruppträffar och handledning. 
Informant 2 berättar att hen och kollegorna konsulterar med varandra flera gånger varje dag 
och att klimatet på hens arbetsplats är öppen: “Är det någonting så går man alltid över till 
någon kollega och pratar om det både med varandra och med cheferna.” Informant 3 och 
informant 4 berättar också att kollegorna arbetar nära varandra och att det är tillåtet att fråga 
varandra. Informant 2 berättar att hen inte ser det som negativt att fråga sina kollegor om 
hjälp. Informant 2 tror att hens trygghet i arbetet till stor del beror på hens arbetsplats.  
 

/.../ det har mycket med min arbetsplats att göra, att vi är så öppna med varandra och 
att det är tillåtande. Man får gå till vem som helst och fråga, vilket gör att man blir 
trygg i de. Det är okej att man inte kan allt liksom. Och det finns ingen prestige i att 
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man inte ska dela med sig av saker man kan, utan att man hjälper varandra. 
(Informant 2) 

 
Informant 3 berättar att det finns en hög acceptans i arbetslaget och att det är okej att fråga 
varandra saker.  
 

/…/ vi är väldigt öppna här alltså i vårt arbetslag överlag så vi är inte rädda för att 
fråga varandra vi vet ju bluffen själva, vi vet att vi inte alltid kan allt men utåt så då 
är det ju som man måste visa sig professionell men de där behöver vi ju inte visa mot 
varandra liksom. (Informant 3) 

 
Samtliga informanter berättar att de känner stöd i arbetsgruppen, alla informanterna talar om 
att de regelbundet har gruppträffar och handledning. Det märks ändå en skillnad i intervjuerna 
kring hur informant 1 och 4 ser på sina kollegor kontra hur informant 2 och 3 upplever 
kontakten med sina kollegor. Informant 2 pratar om en öppenhet gentemot kollegorna, att hen 
vågar fråga och inte döljer att det finns saker hen inte kan. Informant 2 tror att detta har att 
göra med hens arbetsplats och att det är en tillåtande miljö där det är okej att inte kunna allt. 
Informant 4 berättar också att det är tillåtande på hens arbetsplats att fråga, men det märks 
ändå att hen värderar behovet av att rådfråga sina kollegor som negativt. Informant 1 och 4 
har inte arbetat med sina kollegor särskilt länge, vilket kan vara en faktor till att de kanske 
inte känner sig lika trygga med kollegorna. 
 

6.3 Sammanhang där bluffenomenet uppkommer 

6.3.1 Ny i rollen som socialarbetare 

Informant 1 har en uppfattning om att bluffenomenet uppkommer någon gång hos alla inom 
socialt arbete men att det är vanligare bland de som inte arbetat så länge. Informant 2 kopplar 
känslan av bluff främst till tiden då hen var nyexaminerad och ny på den första arbetsplatsen. 
Hen berättar att när hen precis var nyexaminerad kunde hen ofta uppleva känslor av 
bluffenomenet.  
 

/…/ då vet jag att jag ofta kände gud vad gör jag här, när ska dom komma på att jag 
kan ju inte kan något av det här, det kommer jag verkligen ihåg att man kände i 
början. Det tar ju alltså lång tid också att komma in i allting, för det är så mycket nytt 
och mycket man ska göra. Så de kan jag verkligen känna igen mig i när jag tänker 
tillbaka. Då var man ju en bluff mer /…/. (Informant 2) 

 
Informant 3 berättar också att hen tror att det är vanligare att ha upplevelser av bluff som 
nyexaminerad. Informant 3 menar att det är speciellt svårt som nyexaminerad att lära sig att 
hantera den otillräckligheten som intervjuperson 3 tror att alla upplever i arbetet som 
socionom. Informanten berättar att hen hade fyllt i enkäten annorlunda när hen var 
nyutexaminerad socionom då hen kände större rädsla för att misslyckas. Informanten tror 
också att åldern kan påverka upplevelsen av bluff, vilket vi anser hör ihop med vad 
omgivningen har för förväntningar av individer i en viss ålder precis så som det finns 
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förväntningar på olika roller i samhället. Oavsett erfarenhet kan omgivningen tycka att en 
socionom i yngre ålder har mindre kunskap än en äldre socionom.  
 

Speciellt om man är yngre kanske man inte anses kapabel att utföra och då kanske 
man blir ifrågasatt mer än vad dom som är äldre även om dom har mindre erfarenhet 
egentligen /.../. (Informant 3) 

 

6.3.2 Byte av arbetsplats 

Informant 2 tror att känslan av bluff skulle kunna uppkomma igen vid byte till en ny 
arbetsplats och framförallt då till en ny arbetsplats med helt andra arbetsuppgifter än de hen 
har idag. Hen tror dock inte att känslan av bluff skulle vara lika stark som första gången hen 
kände den. ”/…/ nu har man en annan grundtrygghet i att det liksom är okej att man inte kan 
allting och man vet också att man fixar det liksom”. Informanten säger att det troligen skulle 
uppstå upplevelser av bluffenomenet i början av den nya anställningen men att det alltid är så 
att vara ny på en arbetsplats. Informanten fortsätter berätta att det här handlar om att acceptera 
att det är svårt till en början som ny och att ge sig själv tid för att komma in i allting på den 
nya arbetsplatsen. Hen berättar att som ny på en arbetsplats är det vanligt att vilja visa 
prestation, det är också svårt att veta vilka krav och förväntningar som finns. Efter tid kan en 
trygghet uppnås i en förståelse om att yrkesverksamma aldrig kommer att kunna allting.  
 

Det var ju jättejobbigt för att man inte riktigt visste vad som förväntades av en, vad 
är min roll i det här, vad ska jag göra? Då kunde jag ju ofta känna så. (Informant 2) 

 
Det informant 2 beskriver att det handlar om att sätta sin egen osäkerhet i ett större 
sammanhang, hen menar att känna sig som en bluff på en ny arbetsplats inte handlar om brist 
på inre kunskap eller oförmåga utan snarare om att omgivningen, alltså arbetsplatsen, är ny 
och att det är ovanan inför den som skapar känslan av bluff hos den nyanställda. Detta 
resonemang kan kopplas till den sociologiska förståelsen av begreppet bluffenomenet där 
orsakerna till fenomenets uppkomst beror på externa faktorer såsom i detta fall en ny 
arbetsplats. Goffman ansåg att människor i det vardagliga livet spelar olika roller inför sin 
omgivning. Det kan finnas olika faktorer som påverkar hur personen uppträder och agerar 
som de förväntningar som finns från omgivningen och personens roll i en given situation. På 
en ny arbetsplats kan det vara svårt innan fasaden, som innefattar att personen är den som den 
utger sig att vara och vill vara i en situation, stämmer överens med den självupplevda rollen. 
 

6.3.3 I förhållande till vilka personer 

Informant 1 berättar att känslan av bluffenomenet främst uppkommer i kontakten med klienter 
och inte i lika stor grad till kollegor och chefer. Informant 1 fortsätter att berätta att hen i 
mötet med chefer snarare upplever mer press än känslor av bluff.  Informant 2 berättar att hen 
liksom informant 1 också främst känner upplevelser av bluffenomenet gentemot klienter men 
också mot andra professionella utanför den egna arbetsgruppen. Upplevelsen är inte lika stark 
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mot kollegor eller chef utan handlar mer om utomståendes förväntningar. Hen fortsätter med 
att det är besvärligt i de situationer när ens egen roll är oklar. 
 

Det kan ju vara jobbigt när man själv inte har klart för sig vilken roll man har också så 
ska andra förvänta sig saker av en så blir det ju jättesvårt. (Informant 2)  

 
Informant 3 berättar att hens känslor av bluff uppkommer framförallt utanför den egna 
verksamheten i kontakt med samverkanspartners. Informant 4 berättar att hens upplevelser av 
bluffenomenet är starkast gentemot kollegor och systemet i stort som i hens fall innefattar 
chefer, ledning och myndighetsutövningens uppbyggnad. Informanten känner känslan i lika 
hög grad mot kollegor som chefer. I kontakten till klienten upplever informanten inte lika 
starka upplevelser av bluff då hen beskriver att det oftast finns en stark uppfattning och 
kunskap om situationen och personen. “Det är nog mot kollegor tror jag, och systemet i stort 
för mot klienten hade jag ju ändå ganska klara tankar om vad jag tyckte och vad jag trodde 
var bra /.../”, vilket kan handla om att informant 1 känner att hen inte vill visa sin sårbarhet 
gentemot kollegor, utan att det är lättare gentemot klienter då det är en annan maktbalans i 
den interaktionen. Informant 1 berättar att hen hade högre upplevelser av bluffenomenet på 
sin förra arbetsplats där hen kände mindre kollegialt stöd av sina kollegor. Det ledde till att 
informanten oftare kände att hen inte kunde något på den arbetsplatsen. 
 

6.3.4 Bluff som en förutsättning i arbetet 

Informant 3 berättar att i arbetet är det viktigt att utstråla en trygghet och kunnande gentemot 
klienten och att de då ibland krävs att hen bluffar. Goffman berättade om att konstruera en av 
omgivningen önskad version av sig själv för att lättare kunna bemöta omgivningens 
förväntningar vilket kan kopplas till informantens behov av att utstråla trygghet och kunnande 
mot klienten (Goffman 1959/2014). Arvidsson (2007) nämner detta i sin avhandling där han 
skriver att ständigt behöva regissera sig själv gentemot de förväntningar omgivningen vilket 
kan resultera i att individen känner sig otillräcklig. Informant 3 menar att en viss trygghet i att 
bluffa kommer med tiden. Att vara socionom betyder inte att all kunskap finns, men hen 
menar att med kunskap och erfarenhet ökar tryggheten i yrkesrollen och situationer av bluff 
uppkommer inte lika ofta. Vi tolkar det som att det kan vara så att när en individ upplever att 
erfarenheten finns behöver individen inte regissera sig själv lika ofta vilket då kan resultera i 
att känslan av otillräcklighet inte blir lika påtaglig.  
 

/.../ i många situationer har man ju ändå känt att man inte kunnat någonting och då 
har man ju bara fått agera ändå och då är det ju som att man bluffar, bluffar man 
verkar man ju säker utåt för måste man ju förmedla ut att jag kan det här, men 
egentligen kan man ingenting alls. Man får söka svaren allt eftersom, så sådana 
situationer hamnar vi ju i titt som tätt tycker jag. (Informant 3) 

  
Informant 3 berättar att hen inte upplever bluffenomenet som en konstant känsla utan att den 
snarare kan uppstå från tillfällen. Hen berättar att känslan av att vara inkompetent, otillräcklig 
och misslyckad kommer och går. Informanten känner igen sig i svaren från frågeformuläret 
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och känner ibland att hen inte gjort saker så bra som hen önskat och att hen ibland tror att det 
är en tillfällighet att saker blev bra.  
 

6.3.5 Ifrågasättande situationer 

Informant 3 berättar att hen ibland känner “/.../ vad gör jag här” i situationer där hen blir 
ifrågasatt och tänker att hen inte lyckats göra sitt bästa. Det kan handla om situationer som till 
exempel under en granskning av IVO. I samband med detta kan det uppstå kritik och 
informanten menar att det är något som kan få hen att uppleva känslan av bluffenomenet. 
Informanten fortsätter med att hen tror att den känslan alltid kommer finnas med om än i lägre 
grad oavsett hur lång erfarenhet hen kommer få inom yrket. Walter (2016) nämner vikten av 
att hantera och utmana normerna i samhället som vi dagligen behöver dölja eller försvara oss 
emot. Vi tolkar det som att dessa normer kommer finnas där och socialarbetaren kommer 
oavsett erfarenhet att behöva ta itu med dem. 
  

6.3.6 Internaliserad uppkomst av bluffenomenet  

Informant 4 tar upp ett exempel då hen upplevde bluffenomenet. Informanten berättar om när 
hen blev uppringd efter en anställningsintervju med beskedet att hen blivit erbjuden tjänsten. 
Informanten berättar att hen då tänkte att det berodde på att det inte var några andra behöriga 
socionomer som sökt tjänsten. Informanten berättar också om en annan situation som skedde 
under hens praktikperioden då handledaren efterfrågade informantens egna åsikter i ett ärende 
och informanten tvivlade på sin förmåga.  
 

/…/ och då blev det liksom men ska jag, får jag, ska jag tänka till nu? Ska jag 
verkligen ta beslut om det här? Jag kan väl inte de? Och då blev det verkligen så men 
när ska de komma på att jag inte kan sånt här? (Informant 4) 

 
Informant 4 berättar att hen upplever det jobbigt när en klient ska flyttas från en mer erfaren 
kollega till informanten. 
 

En klient blev jätteupprörd att hon behövde byta och då får man ju hantera det, det 
spär ju på de hela ännu mer att man kände att jag kan ju ingenting och då får man ju 
jobba mycket med sig själv för att inse att jag kanske kan tillföra något annat eller 
bibehålla samma bra arbete. (Informant 4) 

 
Informanten fortsätter och säger att det oftast är lättare att ta emot helt nya klienter som inte 
har någon tidigare erfarenhet eller förväntningar av socialtjänsten. Informant 4:s resonemang 
kan kopplas till den internaliserade tolkningen av begreppet bluffenomenet där informanten 
egna syn på sig själv bidrar till upplevelsen av bluffenomenet. Arvidson (2007) argumenterar 
för att människor i dagens samhälle konstruerar en efter omgivningens tycke önskad bild av 
sig själv. Att ständigt presentera en konstruerad version av sig själv kan enligt Arvidson 
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(2007) leda till en känsla av otillräcklighet och en tro på att de egna prestationerna inte 
motsvarar de förväntningar.   
 

6.4. Bluffenomenets påverkan 

6.4.1 Att skjuta upp arbetsuppgifter 

Informant 1 berättar att bluffenomenet kan resultera i att hen tänker igenom och drar på vissa 
saker i arbetet längre än vad som behövs. Det kan vara att skjuta upp ett telefonsamtal eller att 
det tar längre tid att journalföra samtal där ärendet behöver tänkas igenom mer. Informanten 
säger att hen hellre svarar klienter med “jag vet inte” och återkommer med svar efter 
rådfrågning med kollega än att direkt i samtalet ge ett svar till klienten. “Jag ger sällan råd 
eller svarar på frågor utan att rådfråga med någon först “. Vi tolkar det som informantens sätt 
att skjuta upp vissa arbetsuppgifter och kan vara ett sätt för att undvika situationer där känslan 
av bluff är mer påtaglig.  
 

6.4.2 Osäkerhet gentemot klienter 

Informant 2 berättar att hen tror att bluffenomenet kan ha haft en viss påverkan i hens arbete. 
Hen berättar att det troligen inte har påverkat hur arbetet genomförts eller slutresultatet men 
att klienterna kan upplevt att hen ibland varit osäker, inte alltid haft full koll och att det kan ha 
upplevts som mindre tryggt för klienterna. Hen säger att det kan ha påverkats av att 
informanten känner att hen själv inte hade koll. Hen poängterar dock att även om detta varit 
hens egna känsla behöver det inte betyda att arbetet blivit påverkat.  
 

/.../ man står ju inte ensam i några beslut utan man har ju alltid en diskussion med 
chefer och kollegor så man kanske ändå kommer dit man ska komma för de är ju inte 
ett beslut man tar själv. (Informant 2) 

 
Genom att informant 2 känner att ett beslut diskuteras med kollegor så tolkar vi att känslan av 
att bluffa därmed inte upplevs på ett obehagligt sätt för informanten. Precis som Clance och 
Imes (1978) menar är det mest effektiva sättet att dela med sig av sina upplevelser av bluff, 
vilket vi tolkar att informant 2 gör i detta fallet. Informant 1 upplevde inte känslor av bluff i 
samma utsträckning när hen arbetade inom vården då hen inte tog beslut utan arbetade mer i 
verkställigheten. Nu när det är informant 1 som tar beslut själv som socionom gör det att hen 
oftare ifrågasätter om besluten är rätt eller fel. Hen beskriver det som att “Här blir det mer att 
det är jag som är ansvarig”. 
 

6.4.3 Positiv och negativ påverkan 

Informant 4 pratar om att det handlar om hur själva begreppet bluffenomenet tolkas och att 
det faktiskt kan finnas positiva konsekvenser av bluffenomenet. Hen berättar att det kan 
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uppkomma en ödmjukhet inför den egna kapaciteten och en acceptans om att det alltid finns 
möjlighet att förbättra sig själv och sitt arbete. Vilket vi tolkar som en positiv effekt då det 
kan leda till utveckling genom att reflektera över vad som kan förbättras i sitt arbete. 
Informant 4 fortsätter att tala om bluffenomenets negativa konsekvenser och att det är viktigt 
för hen att våga vara öppen med det hen upplever. Kumar och Jagacinski (2006) skriver att 
bluffenomenet kan leda till låg självuppfattning kring förmågor och prestationer, vilket vi 
uppfattar att informant 1 till viss del har i sitt arbete. Informantens åsikt om att dela 
upplevelsen av bluff med omgivningen stöds av Clance och Imes:s (1978) forskning som visat 
att personer med upplevelser av bluff känner en lättnad i att få dela erfarenheterna. 
Informanten berättar också att hen inte säger till klienter att hen är relativt nyanställd för att 
undvika att klienterna ska tro att hen är mindre kompetent.  
 
Informant 4 säger att hen varit öppen till kollegor med sin rädsla för att göra fel men inte lika 
öppen med känslan av att andra i hens omgivning känns mer intelligenta än informanten själv. 
Hen säger att kollegorna upplevs mer trygga i sin yrkesroll. 
 

Dom flesta känns väldigt trygga i det här med att man kan göra fel att det är inga 
konstigheter i de, är det mycket fel kan man be om ursäkt. Alltså det känns som att 
dom vet vad dom kan och dom tycker inte att det är så farligt att göra fel faktiskt. 
Dom känns ganska trygga i sina yrken. (Informant 4) 

 
Informant 3 berättar om hur hen tidigare inte insett hur bluffenomenet påverkar hens arbete 
men reflekterar under intervjun och kommer fram till att bluffenomenet faktiskt är en 
integrerad del i det vardagliga arbetet.  
 

/.../ man tänker ju mer på det på ett annat sätt och hur ofta det är man hamnar i 
sådana situationer, där man får bluffa sig fram. /.../ Man reflekterar inte över det i 
vardagen för det händer så hela tiden och så sedan kör man bara vidare. Men när man 
i en sådan här situation får verkligen tänka sig in då kommer det flera olika 
situationer och man tänker på hur ofta det kan ske även om det blir bra och man så 
att säga bluffar på ett säkert sätt. Man är inte lika osäker i sitt bluffande utan man 
känner sig mer bekväm i rollen. (Informant 3) 
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras uppsatsens resultat och metod utifrån litteratur, tidigare forskning 
och teoretiska perspektiv. Vidare presenteras uppsatsens slutsats och förslag till vidare 
forskning.  
 

7.1 Sammanfattning av resultat och analys 
Syftet med uppsatsen var att undersöka på vilket sätt och i vilka sammanhang bluffenomenet 
påverkar socionomen i sin professionella yrkesroll i socialt arbete. Uppsatsen huvudsakliga 
resultat visar att bluffenomenet uppkommer framförallt hos socionomer som är nya i sin 
yrkesroll eller befinner sig i ett nytt sammanhang arbetsmässigt och känslor av bluff 
uppkommer gentemot kollegor, samarbetspartners, samt klienter. Bluffenomenet påverkar 
informanternas yrkesroll genom att arbetsuppgifter skjuts upp, osäkerhet gentemot klienter 
samt ödmjukhet inför den egna prestationen i arbetet. Bluffenomenet kan också vara en 
nödvändig och integrerad del i arbetet som socionom.  
 

7.2 Metoddiskussion  
Vi anser att uppsatsen gav svar på vårt syfte. En av styrkorna i uppsatsen var att vi använde en 
metodtriangulering som bidrog till att bluffenomenet granskades från två olika håll. I vår 
sökning efter forskning framgick det tydligt att det saknas relevant forskning inom området 
bluffenomenet och socialt arbete. En svaghet i uppsatsen är då att vi istället har fått använda 
litteratur kring bluffenomenet som i huvudsak varit riktad mot arbetslivet generellt och inte 
mot specifikt socialt arbete.  
  
Vår uppsats bygger på känslor och upplevelser som kan upplevas som känsliga att tala om. 
Inför intervjun valde vi därför medvetet ut flera bakgrundsfrågor med syfte att bygga en 
allians och förtroende med informanten innan vi gick in på de mer yrkespersonliga frågorna. 
Vi nådde framgång i hur vi fick informanterna att öppna sig under intervjuerna och fick 
relevant information till vårt syfte. Det var dock en svår gräns att inte låta samtalet bli 
personligt och handla om privata upplevelser, detta gäller främst för informanterna som vi 
ibland upplevde hade svårt att skilja på privat- och arbetsrelaterat. Vi fick flera gånger rikta 
tillbaka diskussionen mot yrkesrollen. Detta tror vi kan bero på att det är en hårfin gräns om 
vad som är personligt privat och personligt i yrkesrollen. Intervjun ägde rum på 
informanternas arbetsplatser och under arbetstid vilket vi tror var till fördel, på arbetsplatsen 
är det troligen lättare att tala utifrån yrkesrollen, vilket var det vi eftersökte i vårt syfte. Om 
intervjun hade ägt rum i ett privat sammanhang kanske det hade varit svårare för informanten 
att inte tala om sina privata upplevelser.  
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Känslor och upplevelser är svårt att mäta och vi ser det därför som en fördel att vi använde 
oss av en metodtriangulering. Effekten av enkäten gav vad vi anser ett positivt resultat då den 
gav informanterna en tydlig väg in i vad bluffenomenet kan ge för känslor. Att vi sedan kunde 
använda enkäten för att kartlägga upplevelsen av bluffenomenet i poäng jämförelsevis hur 
informanterna berättade om bluffenomenet var intressant och användbart. Uppsatsen hade 
kunnat genomföras genom fokusgrupper som intervjumetod. Fördelen med den metoden hade 
varit att informanterna eventuellt lättare kunnat dela med sig av sina erfarenheter av 
bluffenomenet med varandra. Clance och Imes (1978) har kommit fram till i sin forskning att 
personer med upplevelser av bluffenomenet har lättare att tala om de känslorna när de vet att 
upplevelserna delas med andra. Nackdelen hade varit att då hade bluffenomenet undersökts 
från ett grupperspektiv och individuella skillnader i upplevelserna hade tonats ner, vilka vi 
ansåg var viktiga för vårt syfte. 
 
Vår ambition med att använda en enkät i uppsatsen var att ge informanterna en mer likställd 
bild av bluffenomenet inför intervjuerna. I resultatdelen syns det ändå tydliga skillnader i hur 
informanterna tolkar begreppet. Vi märkte att intervjuerna lättare gled in på negativa effekter 
av bluffenomenet än positiva, vilket kan handla om att informanterna fått den synen på 
fenomenet från enkäten och/eller av oss under intervjun eller bero på att informanterna själva 
faktiskt har fler negativa än positiva upplevelser av fenomenet. Vi själva upplevde att det var 
svårt att beskriva bluffenomenet utan att lägga in värderingar i begreppet och kanske detta 
också påverkade informanterna. Enkäten kan resultera i en kontexteffekt som enligt Larsen 
(2009) betyder att svaren på intervjufrågorna kan påverkas av de tidigare frågorna i enkäten. I 
uppsatsen ser vi en positiv effekt av att enkäten påverkar informanterna i den kvalitativa delen 
av intervjun då vi med hjälp av enkäten ledde in informanten till känslan som kan uppstå av 
bluffenomenet.  
 
Uppsatsens resultat hade eventuellt lyfts mer och kanske sett annorlunda ut om vi också 
intervjuat informanter från större kommuner, samt socionomer på olika nivåer i 
organisationerna. En chef har kanske andra upplevelser än en socialsekreterare då kraven på 
yrkesrollen ser annorlunda ut och arbetsuppgifterna skiljer sig. En större kommun kan ha mer 
specifik uppdelning av arbetsuppgifter som tidigare nämns i studien, vilket kan påverka 
graden av bluffenomenet. Då vår uppsats är en liten undersökning finns det en begränsad 
generaliserbarhet. Vårt urval är svårt att generalisera eftersom de socionomer som svarat i vår 
intervju talar för en avgränsad andel socionomer (Larsen 2009).  
 
Vi har med i beaktning att då vi själva känner igen oss i upplevelsen av bluffenomenet kan det 
gjort oss partiska i våra tolkningar. Att som forskare vara oberoende av tidigare erfarenheter 
är omöjligt och vi tror inte att det går att forska utan egen påverkan. Det har varit en utmaning 
under vårt skrivande att hålla uppsatsen relativt oberoende och inte läsa in våra egna 
upplevelser och förlora ett reflekterande och kritiskt tänkande, som är en av de viktigaste 
punkterna i en intervjustudie (Kvale & Brinkmann 2009).  
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Validitet och reliabilitet 
Att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod ses som gynnsamt i vår uppsats då metoderna 
stärkte varandra och gav vår uppsats en högre validitet. Den kvantitativa enkäten kunde mäta 
upplevelser av bluffenomenet medan den kvalitativa intervjun gav en bredare och mer 
personlig syn på hur bluffenomenet påverkar. Validiteten i form av generaliserbarhet i 
uppsatsen ses som låg då denna uppsats bygger på data insamlat från ett relativt begränsat 
geografiskt område och från ett begränsat antal informanter (Malterud 2009). De resultat som 
framkommit i uppsatsen kan göras gällande för mindre kommuner med 10 000 - 15 000 
invånare i Mellansverige. Resultaten kan följaktligen inte överföras till andra länder än 
Sverige eller till större kommuner i Sverige där arbetsförhållandena och inställningen till 
yrkesutövandet varierar från de som studerats i vår uppsats. Uppsatsens resultat är analytiskt 
överförbart i den mening att det belyser yrkesverksamma socionomers upplevelser av 
bluffenomenet. Det gör undersökningen intressant för personer som arbetar inom socialt 
arbete och själva kan känna igen sig i bluffenomenet. Det kan även gälla för yrkesverksamma 
inom andra områden som i sitt arbete kommer i kontakt med människor. Vi har i uppsatsen 
uppmärksammat att bluffenomenet är högaktuellt i samband med övergången mellan att vara 
student till en yrkesverksam, vilket gör uppsatsen relevant och betydelsefull inte minst för 
socionomstudenter.  
 
Förförståelsen i ämnet har uppmärksammats och ständigt reflekterats över vilket stärker 
uppsatsens trovärdighet. I den kvalitativa metoddelen är reliabiliteten låg då människors 
åsikter och beteenden utvecklas vilket gör att ett svar på en viss fråga ständigt förändras. 
Reliabiliteten kan ses som högre i det avseende att det insamlade materialet har hanterats 
noggrant genom bland annat att informationen från varje informant inte blandats ihop med 
övriga informanter. Reliabiliteten är högre gällande den kvantitativa delen där en enkät 
användes. Samma enkät kan användas av en annan forskare vid ett senare tillfälle och det 
finns större chans för att uppnå liknande resultat som i denna uppsats, även om 
informanternas svar också där kan variera över tid (Larsen 2009). Uppsatsen är att betrakta 
som tillförlitlig i den mening att den genomförts med stor noggrannhet (Larsen 2009) genom 
att transkriberingarna har analyserats i processen med systematisk textkondensering och 
fenomenologisk analys. Transparensen i uppsatsen ökade genom att vi valt att ha med 
direktcitat från informanterna i texten som påvisade att våra tolkningar överensstämde med 
informationen från informanterna.  
 

7.3 Resultatdiskussion 
Vår uppsats visar att bluffenomenet existerar hos och påverkar de informanter vi intervjuat 
och det finns anledning att tro att dessa upplevelser av bluff förekommer någon gång hos de 
flesta socionomer under liknande arbetsförhållanden. Informanterna i denna uppsats har inte 
tänkt på bluffenomenet som någon specifik företeelse innan intervjuerna med oss 
uppsatsförfattare. De har uppfattat situationer som innefattat känslor av bluffenomenet men 
inte känt till bluffenomenet som ett samlingsbegrepp av dessa känslor. Detta tror vi kan bero 
på att det är relativt okänt begrepp för gemene man och att bluffenomenet inte talas om i stor 
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utsträckning på arbetsplatserna. Det kan bero på att upplevelser av att vara en bluff känns 
skamfulla och ingenting som personer generellt vill dela med sig av. Alla strävar förmodligen 
efter att klara av de krav och förväntningar som ställs av både en själv och från omgivningen 
på arbetsplatsen.  
 
Genomgående i vår uppsats ser vi att det handlar om en balansgång mellan den professionella 
yrkesrollen och det privata jaget. Vi upplever att i arbetet som socionomer där vi dagligen 
kommer i kontakt med människor i känsliga och utsatta positioner är det nästan omöjligt att 
inte påverkas personligt av det vi möter. Det går inte att helt skilja på yrkesrollen och det 
privata i arbetet som socionom och kanske är det inte heller meningen. Att uppleva känslor av 
bluffenomenet kanske framförallt är förknippat med och förankrat i det personliga jaget då 
begreppet enligt den forskning vi tagit del av sällan tas upp i arbetssammanhang. Upplevelser 
av bluff kanske då också blir svårare att dela med sig av och trycks undan eller förnekas. Det 
tror vi resulterar i att många personer med upplevelser av bluffenomenet i arbetet inte pratar 
om det och gör det till ett dolt problem. Den forskning vi tagit del av, Clance och Imes (1978) 
uppmuntrar personer med bluffenomenet att prata om sina upplevelser för att på så vis minska 
känslan av bluffenomenet. Vi har i våra intervjuer med informanter upplevt att de har känt en 
lättnad i samband med intervjuerna dels då de har fått sätta ord på känslan men även genom 
insikten att de inte var ensamma om sina upplevelser.  
 
Vi har genom arbetet med uppsatsen funderat på om socionomens arbetssituation oftare än 
andra yrken leder till mer frekventa upplevelser av bluffenomenet? Kanske uppstår känslor av 
bluff oftare och i högre grad i sammanhang där människor runt omkring involveras i bluffen? 
Till exempel behöver en student endast hantera eventuella känslor av bluff gentemot sig själv 
och eventuellt mot sin lärare. Bluffen och konsekvenserna av den omfattar därmed i huvudsak 
eleven och känslan av bluff stannar där. En socionom bygger sitt arbete kring klienter, 
samverkanspartner, kollegor, chefer och så vidare, och bluffen omfattar därmed fler 
människor än socionomen själv. Bluffenomenet blir då kanske mer påtagligt och upplevs i 
högre grad då upplevelsen av den även omfattar omgivningen. Vi har kommit fram till i vår 
uppsats att bluffenomenet påverkar både yrkesrollen och det privata jaget hos socionomer och 
att det finns ett samband mellan dessa. Alltså blir socionomen påverkad i sin yrkesroll samt i 
sin privata roll, på så sätt att känslorna blir personbundna trots att upplevelserna inträffar i 
yrkesrollen. Om dessa känslor externaliserar i yrkesrollen och trycks ifrån den egna personen 
tror vi att de kan stanna i yrkesrollen eftersom känslorna då blir en del av vad vi kan kalla 
förklädnaden. Detta förutsätter en viss trygghet i att växla mellan rollerna. I början på en ny 
arbetsplats uppfattar vi att det är problematiskt när personer ska växla mellan yrkesroll och 
det privata och mellan att vara privat och personlig i sitt arbete. Det blir svårt att vara i sin 
yrkesroll frontstage för att sedan på något sätt kunna ladda om hos kollegor backstage. Finns 
det då en hög känsla av att känna sig som en bluff och känna sig otillräcklig kan det vara 
sårbart att gå backstage och det är lättare att stanna frontstage. Det kan bero på att relationen 
till kollegor inte är upparbetat och tilliten inte finns där, alltså att personen inte vågar vara 
privat och personlig. Det kan också vara så att personer med hög känsla av bluff för det mesta 
är backstage på arbetet vilket gör att personen tar kritik mer personligt vilket påverkar 
socionomen både på arbetet och privat, känslorna blir då mer personbundna till det privata 
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jaget. Goffman ansåg att vi människor spelar olika roller i livet och rollerna är en del av det vi 
kallar “jag”. Detta på grund av att vår egen identitet inte kan sättas utanför vårt sociala 
sammanhang utan det skapas i relation till andra i vår omgivning (Goffman 1959/2014). Vi 
vill påvisa att det oavsett erfarenhet är svårt att uppleva negativa känslor och inte ta med dem 
backstage alltså till det privata livet i detta fallet. 
 
I resultatet framkommer det att informanterna kastas in i situationer som ibland är akuta eller 
helt nya för dem. Chef (2010) skriver också att känslor av bluff är vanligast när en ny roll 
intas, som när en nyutexaminerad börjar på sin första arbetsplats och ska gå in i en ny roll som 
socionom. I arbetet med människor går det sällan att förutsäga en arbetsdag och den blir 
sällan som planerat. Där talar vissa informanter om att det handlar om att vara flexibel. En av 
informanterna nämnde att hen upplever att bluffenomenet översätts till flexibilitet med tiden. 
Vi upplever det som en positiv aspekt av bluffenomenet på så sätt att socionomer som ofta 
befinner sig i nya situationer och sammanhang med tid och erfarenhet kan bygga upp en slags 
trygghet och acceptans kring att det är okej att inte kunna allt i arbetet. Med trygg tänker vi att 
det har blivit en vana i arbetet att hamna i dessa nya situationer vilket har medfört att 
informanten vet hur hen ska gå tillväga och hantera de situationerna. Precis som Ferro (2016) 
beskriver kan det vara viktigt att utsätta sig för nya situationer för att kunna utvecklas. Han 
menar att den dagen som bluffenomenet inte upplevs i samma grad kanske det är dags att gå 
vidare mot nya utmaningar. Det upplever vi som en positiv aspekt av bluffenomenet då det 
tvingar personen att kliva ut ur bekvämlighetszonen och utmanas på arbetet för att bli 
skickligare i sin yrkesroll. 
 
Vi vill lyfta att vi sett i vår undersökning att förväntningar på sig själv och förväntningar från 
andra har en viss betydelse på när bluffenomenet kan uppstå. I samband med att 
informanterna nämner att de ofta kastas in i saker dagligen, kom vi att tänka på att det kan 
handla om att de i dessa situationer inte vet vad som förväntas av dem från omgivningen. Det 
gör det svårt att tillgodose omgivningens förväntningar av vad en socionom ska kunna. I dessa 
situationer kan det också vara viktigt vad individen själv har för förväntningar och 
föreställningar på sig själv i sin yrkesroll (Angelöw & Jonsson 2000). Bodenheimer (2016) 
uppmuntrar socialarbetare till att istället för att internalisera upplevelser av bluffenomenet 
identifiera och uttala yttre faktorer som samverkar till fenomenet. Bodenheimer (2016) 
anser också att socialarbetare ofta förväntas utföra mycket med lite resurser och att det kan 
resultera i att socialarbetare upplever känslor av bluff och otillräcklighet. Det är som sagt 
tydligt att informanterna ofta ställs inför nya arbetsuppgifter och utmaningar i arbetet. Ferro 
(2016) skriver att bluffenomenet uppstår när en person befinner sig utanför sin 
bekvämlighetszon och att det är vanligt förekommande hos personer som ofta utsätts för nya 
situationer och uppgifter. Detta talar för att det regelbundet uppstår situationer där 
informanterna befinner sig i situationer där bluffenomenet kan uppstå. Ferro (2016) skriver 
också att de personer som ofta befinner sig utanför sin bekvämlighetszon utvecklas och har 
större chans att uppnå framgång i karriären, vilket är för oss en positiv effekt av 
bluffenomenet. Informanterna i vår uppsats har olika mycket arbetserfarenhet vilket kan 
påverka deras aktuella upplevelser av bluffenomenet, kanske har de informanter med högre 
upplevelse av bluff större potential att utvecklas på den nuvarande arbetsplatsen? 
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7.4 Slutsats 
I uppsatsen har vi sett att bluffenomenet som sagt påverkar socionomen i yrkesrollen både 
positivt och negativt. Positiv påverkan av bluffenomenet genom ödmjukhet till 
arbetsutförandet och flexibilitet som en egenskap i yrkesrollen. Negativ påverkan som 
framkommit från informanterna är att de ibland kan skjuta upp vissa arbetsuppgifter, kritisera 
sig själva och känna att de inte är bra nog gentemot kollegor och andra personer i arbetet. De 
negativa effekterna som lutar åt det personliga hållet som att inte känna sig tillräckligt bra i 
sitt arbete, påverkar de verkligen inte det privata jaget? Goffman (2014) skriver att i samhället 
betraktas den roll som visas upp för omgivningen och jaget som delar av en helhet, en 
kombination av rollen och jaget i en och samma kropp. Vi upplever att det är att svårt se att 
bluffenomenet inte skulle påverka det privata jaget eftersom personens kropp är boende åt 
både yrkesrollen och jaget. Uppsatsen kan genom de upplevelser som informanterna delat 
med sig av användas för att sprida kunskap om bluffenomenets uppkomst och sammanhang 
hos yrkesverksamma socionomer och är aktuell för de med egna upplevelser av 
bluffenomenet och för arbetsplatser och arbetsgivare. 
 

7.5 Förslag på vidare forskning  
Vi anser att det saknas vetenskaplig forskning om bluffenomenet och framförallt kring 
relationen mellan bluffenomenet och socionomer. Enkäten som användes i denna uppsats kan 
utvecklas ännu mer mot socialarbetare för att mer specifikt kunna undersöka bluffenomenet 
på området. I vidare studier skulle också svarsalternativen i enkäten kunna jämföras mer 
ingående mot djupintervjuerna. Det vore också intressant att jämföra personers upplevelser av 
bluffenomenet i yrket kontra samma personers upplevelser av bluff privat, har personer som 
upplever bluff i arbetet också fler känslor av bluff i privatlivet? Studier på bluffenomenet och 
samband till ålder, kön och/eller erfarenhet vore också intressant för att kartlägga om det finns 
några mönster. En jämförelse mellan nyexaminerade socionomers upplevelser med 
socionomer med längre yrkeserfarenhet kan studera vidare för att se hur bluffenomenet skiljer 
sig åt. Vidare forskning kan också undersöka om det finns ett samband mellan bluffenomenet 
och utbrändhet hos socialsekreterare, om sambandet mellan bluffenomenet och 
prestationskrav på arbetsplatsen och i samhället i stort. Det vore även spännande att 
undersöka om sårbarhet, prestation och förväntningar i samhället har ett samband och om det 
kan leda till just bluffenomenet. Forskning som tar fram verktyg för att hantera känslor av 
bluff skulle vara relevant för de personer som upplever bluffenomenet, men också för 
arbetsplatser.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej!  
 
Är Du intresserad av att ställa upp som intervjuperson till C-uppsatsen vi genomför under vår sjätte 
termin på̊ socionomprogrammet på Karlstads universitet?  
      
Syftet med vår uppsats är att undersöka om det så kallade bluffenomenet påverkar socionomens 
professionella yrkesroll i socialt arbete.    
 
Begreppet bluffenomenet används för att beskriva en inre upplevelse och känsla av otillräcklighet i 
sociala sammanhang, i vår studie undersöker vi just yrkessammanhanget. Personer som upplever 
bluffenomenet antar att omgivningen tror att de besitter mer kunskap och mer kompetens än de själva 
känner att de har, samt att de känner en rädsla för att det ska avslöjas av omgivningen, fastän de har all 
kompetens de behöver och inte behöver uppleva känslan av att vara en bluff. 
  
I uppsatsen undersöker vi socionomens professionella jag i yrkesrollen och inte det privata personliga 
jaget. Vi kommer alltså att fokusera på de upplevelser som uppkommer i socionomens vardagliga 
arbete.        
      
Intervjun kommer att spelas in om du samtycker och efter avslutat arbete kommer inspelningen att 
raderas. Dina intervjusvar kommer endast att användas i syfte att genomföra detta examensarbete. 
Dina svar kommer att avidentifieras i uppsatsen och inga uppgifter om Din identitet kommer att röjas. 
Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 
 
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss.    
   
 
Med vänliga hälsningar,      
Anna Johansson & Alexandra Nordling  
      
   
Kontaktuppgifter 
Alexandra Nordling   Anna Johansson 
Tele: 070X-XXXXXX   Tele: 076X-XXX XXX  
E-post: xxxxx    E-post: xxxxx 
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Bilaga 2. Intervjuguide  
Intro:  
Presentera oss själva: namn, studenter på socionomprogrammet KAU  
Samtycke till att vi spelar in?  
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka på vilket sätt bluffenomenet påverkar socionomens 
professionella yrkesroll i socialt arbete. Detta uppnås genom att följande frågeställning 
besvaras och analyseras: Påverkar bluffenomenet socionomens yrkesroll?  
 
Definiera “bluffenomenet”, “yrkesroll”  
 
Begreppet bluffenomenet används för att beskriva en inre upplevelse och känsla av 
otillräcklighet i sociala sammanhang, i vår uppsats undersöker vi just yrkessammanhanget. 
Personer som upplever bluffenomenet antar att omgivningen tror att de besitter mer kunskap 
och mer kompetens än de själva känner att de har, samt att de känner en rädsla för att de 
kommer att avslöjas av omgivningen. I själva verket har de all kompetens de behöver och 
därmed finns det ingen anledning att uppleva känslan av att vara en bluff. 
 
I uppsatsen undersöker vi socionomens professionella jag i yrkesrollen och inte det privata personliga 
jaget. Vi kommer alltså att fokusera på de upplevelser som uppkommer i socionomens vardagliga 
arbete.  
 
Skilja på yrkesidentitet och privata jaget, vara tydlig i formuläret om att informanten måste 
tänka sig i sin yrkesroll. 
Förklara hur informationen kommer att användas i uppsatsen och sen raderas 
Frivilligt deltagande, avbryta eller avböja frågor  
(Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet, Nyttjandekravet) 
 
Frågeformulär  
Obs: betona för informanten att frågorna ska besvaras utifrån en yrkessituation, för att leda in 
på ämnet. Resultaten från enkäten kan komma att användas i uppsatsen.  
 
Inledning:  
Bakgrund, utbildning, hur länge arbetat här? 
Beskriv en vanlig arbetsdag.  
Arbetar ensam, team, två och två?  
Stor eller liten kommun? 
Träffar många olika klienter eller samma återkommande personer? (Kontakt med chefer, 
kollegor, anhöriga) 
Berätta om en vanlig dag på din arbetsplats? 
Beskriv vem är du på arbetsplatsen/yrkesrollen? t.ex. egenskaper, arbetstempo, hjälpsam? 
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Egna frågor eller tankar kring formuläret:  
IP:s chans att tillägga ytterligare.  
Lyfta någon speciell fråga från formuläret? 
 
Egna upplevelser:  
Egna reflektioner kring formuläret. Vad tycker IP själv om sina svar.  
Tänker IP på några specifika situationer eller tillfällen med upplevelse av bluffenomenet? 
Med några speciella människor?  
Har detta diskuterats i arbetsgruppen tidigare med kollegor etc? 
Diskuterats tidigare i din utbildning?  
 
Diskussion:  
Tror du att din grad av upplevelse av bluffenomenet påverkar din yrkesroll? 
På vilket sätt påverkar det din yrkesroll? Positivt och negativt? 
Har du delat dessa upplevelser med någon annan? Kollega, chef, vän osv.  
Jämför du dig i arbetet med dina närmsta kollegor? 
Vad är din upplevelse kring graden av bluffenomenet hos andra i din närhet? Kollegor, chef, 
vän osv.  
Har din känsla kring dina upplevelser påverkats/ändrat sig efter denna intervjun?  
 
Avslutning: 
Tacka för intervjun.  
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Bilaga 3. Omarbetad enkät  
Clance IP Scale 
Denna enkät används vid forskning kring bluffenomenet. Original enkäten är konstruerad av 
grundarna till bluffenomenet och vi har anpassat den enkäten för vårt syfte med uppsatsen. 
Enkäten fångar in de upplevelser bluffenomenet handlar om och leder in dig som 
intervjuperson på området.  
 
Ringa in den siffra på varje påstående som stämmer bäst in för dig. Det är bäst att välja det 
alternativ som först kommer till dig än att tveka vid varje fråga. 
 

1. Jag har ofta lyckats med arbetsuppgifter även om jag var rädd att jag inte skulle 
prestera bra innan jag gjorde uppgiften. 
1. Aldrig    2. Sällan   3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

2. Jag kan ge intrycket av att jag är mer kompetent i mitt yrke än vad jag egentligen är. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

3. Jag undviker utvärderingar om möjligt och jag har en känsla av att andra utvärderar 
mig i mitt arbete. 
1. Aldrig  2. Sällan  3. Ibland  4. Ofta  5. Alltid 

 

4. När andra människor ger mig uppskattning för någonting jag lyckats med eller gjort 
bra, känner jag oro över att inte kunna leva upp till deras framtida förväntningar av 
mig. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

5. Ibland tänker jag att anledningen till att jag har min nuvarande yrkesposition eller 
hamnat där jag hamnat är på grund av att jag råkade vara på rätt plats vid rätt tid eller 
att jag kände rätt personer. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

6. Jag är rädd för att viktiga personer kommer att lista ut jag inte är så kapabel i mitt 
arbete som de tror att jag är. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

7. Jag har en tendens att komma ihåg de tillfällen där jag inte har gjort mitt bästa 
snarare än de gånger jag har gjort mitt bästa. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

8. Jag gör sällan ett projekt eller uppgift så bra som jag skulle önskat.  
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 
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9. Ibland tänker eller känner jag att min framgång i mitt jobb är resultatet av någon typ 
av misstag. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 
10. Det är svårt för mig att acceptera komplimanger eller lovord om min intelligens eller 
mina framgångar. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

11. Vissa gånger känner jag att min framgång är kopplad till någon sorts tur. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

12. Vissa gånger är jag besviken på mina framgångar och tänker att jag borde presterat 
mycket mer. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

13. Ibland är jag rädd för att andra ska upptäcka hur mycket jag brister i kunskap och 
förmåga. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

14. Jag är ofta rädd för att jag ska misslyckas med nya uppgifter eller åtaganden även 
om jag brukar göra bra ifrån mig.  
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

15. När jag har lyckats med något och mottagit uppskattning för mina prestationer, 
tvivlar jag på att jag kan fortsätta att prestera. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

16. Om jag får mycket uppskattning och lovord för någonting jag har presterat, 
tenderar jag att förminska vikten av vad jag gjort.  
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

17. Jag jämför ofta min förmåga med de i min omgivning som jag tycker är mer 
intelligenta än mig. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

18. Jag oroar mig ofta över att inte lyckas med ett projekt eller en arbetsuppgift, även 
om andra runt omkring mig har stort förtroende för att jag kommer att göra bra ifrån 
mig. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

19. Om jag kommer att få en befordran eller få uppskattning på något sätt, avvaktar jag 



	  

 43 

att berätta för andra tills jag vet att det är ett faktum. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 

 

20. Jag känner mig dålig och misslyckad om jag inte är “bäst” eller “väldigt speciell” i 
situationer på min arbetsplats som involverar prestation. 
1. Aldrig   2. Sällan  3. Ibland   4. Ofta   5. Alltid 
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Bilaga 4. Original enkät    
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