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Abstract 
 

This study is based on narrative interviews with five women´s shelter workers. The purpose of 

the study is to examine how the shelter workers are affected by on a daily basis meeting women 

who have suffered violence in intimate relationships. Initially I was interested to find out how 

the shelter workers are affected by listening to the women's stories of violence, but the focus 

changed in meeting with the participants when I realized that it isn't just the stories of violence 

that affects them. What they mainly talked about was how they were affected by the vulnerable 

situation the women find themselves in as a result of violence and society's inability to give the 

women the protection and support they need to build a new life. The result shows that the shelter 

workers become emotionally affected when they see, feel and hear about the vulnerability of 

women and that they act out the anxiety and helplessness they feel by exceeding the limits of 

their mandate and taking on the role as ´saviour´. The results further show that the daily contact 

with abused women can lead to that they become dulled and develop a negative view of society. 
 
 

Nyckelord: kvinnojour, våld i nära relation, sekundär traumatisk stress  

 

Keywords: womens´ shelter, intimate partner violence, secondary traumatic stress 
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Kapitel 1: Inledning  

Jag har varit sambo med en kille i 3,5 år, efter bara några månader började han kalla mig 

väldigt elaka saker, han är väldigt svartsjuk och kontrollerande, efter det började han slå 

sönder mina saker, allt från tavlor till tv och mobiler sen började han knuffa och till sist slå. 

Han har skallat mig, slagit mig så jag fick en spricka i käken, sparkat mig, kastat saker på mig, 

slår mig oftast i ryggen och på axlarna men sist slog han mig så hårt i magen så jag trodde på 

riktigt jag skulle dö. (…) Jag vet att jag borde lämna honom men vet inte hur? (…) Vad ska 

jag göra? Detta knäcker mig! (Unizon, 2015a; 25).  

 

 

Det här är en berättelse som en våldsutsatt kvinna har skickat till Unizons mailjour ”Kvinnojour 

på nätet” (Unizon, 2015a). Varje år vänder sig tusentals kvinnor till de svenska kvinnojourerna 

med liknande berättelser. Precis som den här kvinnan berättar de om fysiskt våld, kontroll, 

svartsjuka, verbala kränkningar och sönderslagna ägodelar. De berättar också om sexuella 

övergrepp och om bråk i samband med att de vill umgås med vänner, förbud mot att ha kontakt 

med familjemedlemmar och lån som tas i deras namn och sedan inte betalas. Under 2014 hade 

kvinnojourerna kontakt med omkring 34000 våldsutsatta kvinnor, varav 2000 bodde i 

kvinnojourernas skyddade boenden under en längre eller kortare period (Grände, Lundberg & 

Eriksson, 2009; Roks, 2014; Unizon, 2014a; Unizon, 2015a). Kvinnojourerna är således en viktig 

aktör i arbetet med att ge våldsutsatta kvinnor stöd och skydd.   

 

Kvinnojourerna har sitt ursprung i den radikalfeministiska kvinnorörelsen som under 1960- och 

1970-talet kämpade för att lyfta upp mäns våld mot kvinnor på den politiska dagordningen under 

parollen ”det personliga är politiskt”. Den första kvinnojouren grundades i Storbritannien 1971 och 

efter det dröjde det inte lång tid innan det hade startats kvinnojourer i en rad andra europeiska 

länder. I Sverige öppnade den första kvinnojouren 1978. Den svenska kvinnojoursrörelsen har 

sedan dess växt sig allt större och idag finns det omkring 150 kvinnojourer som organiseras av två 

riksförbund, Roks1 och Unizon. De flesta kvinnojourer har ett dubbelt uppdrag: att bilda opinion 

och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och tillhandahålla skydd och stöd för våldsutsatta 

kvinnor och deras barn. Det sistnämnda uppdraget utförs genom att kvinnojourerna driver 

skyddade boenden2 för kvinnor och barn som är i behov av akut skydd och öppna 

stödverksamheter där våldsutsatta kvinnor som inte bor på kvinnojouren kan få stöd och 

rådgivning (Bolin, 1984; Enander, Holmberg & Lindgren, 2013; Kunosson, 2014; McMillan, 

2002; Nilsson, 2009; Roks, 2014; Unizon, 2014b).  

 

I internationella forskningsstudier beskrivs kvinnojoursarbetet som ett krävande arbete, som både 

handlar om att ta emot berättelser om våld och kränkningar och att arbeta nära kvinnor och barn i 

kris. Enligt forskningen finns det en rad faktorer som kan göra att de som arbetar inom 

kvinnojoursrörelsen påverkas negativt av sitt arbete; kvinnojourerna har ofta begränsade resurser 

och vardagen på kvinnojouren är stressig och akutstyrd. De kvinnojoursanställda kan därtill 

uppleva stress och frustration när deras våldsutsatta klienter väljer att gå tillbaka till våldsutövaren 

och när samhällets instanser inte ger de våldsutsatta kvinnorna det skydd och det stöd som de 

behöver (Baker, O´Brien & Salahuddin, 2007; Behounek, 2011; Bishop & Schmidt, 2011; Brown 

& O´Brien, 1998; Dekel & Peled, 2000; Merchant & Whiting, 2015; Powell-Williams, White & 

                                                      
1 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.  
2 Socialstyrelsen (2013b; 11) definierar skyddat boende på följande sätt: ” Boendeinrättning som tillhandahåller 

platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra 

övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser” (a.a.). Det primära syftet med ett skyddat boende är således att 

ge skydd åt personer som är utsatta för hot och våld, men skyddet kombineras ofta med olika stödåtgärder för att 

hjälpa de våldsutsatta att bygga upp en självständig tillvaro utan våld. Majoriteten av de skyddade boendena i Sverige 

drivs av ideella kvinnojourer (Socialstyrelsen, 2013b).  
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Powell-Williams, 2013).   

 

Mot bakgrund av ovanstående är jag i föreliggande uppsats intresserad av att undersöka hur de 

som arbetar på svenska kvinnojourer påverkas av sitt arbete. Upplever de liknande svårigheter i 

sitt arbete eller påverkas de på andra sätt? 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fem kvinnojoursanställda påverkas av att dagligen möta 

kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation. För att besvara syftet har jag utgått ifrån följande 

frågeställningar:  

 

1) Hur påverkas de kvinnojoursanställda i mötet med våldsutsatta kvinnor? 

2) Hur påverkas de kvinnojoursanställdas syn på samhället av dessa möten?  

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av åtta kapitel. I det kommande kapitlet presenterar jag kvinnojourerna och deras 

arbete. Därefter följer kapitel 3 som behandlar den tidigare forskningen inom området. I kapitel 4 

och 5 redogör jag för uppsatsens narrativa forskningsansats genom att klargöra hur jag förstår och 

använder mig av narrativ teori, metod och analys i uppsatsen. I dessa kapitel presenterar jag bland 

annat den narrativa teorins centrala utgångspunkter och beskriver hur jag har gått tillväga för att 

samla in, transkribera, tolka och analysera det empiriska material som uppsatsen bygger på. I 

kapitel 6 presenterar jag min förförståelse om forskningsområdet i form av ett narrativ, där jag 

lyfter fram mina personliga erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor på en kvinnojour. 

Därefter följer kapitel 7, där de kvinnojoursanställdas narrativa utsagor om hur de påverkas av att 

dagligen möta kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation presenteras och analyseras. I 

uppsatsens sista kapitel, kapitel 8, sammanfattar och diskuterar jag uppsatsens resultat.  
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Kapitel 2: Kvinnojourerna 

De fem studiedeltagarna som har intervjuats för den här uppsatsen är alla anställda på en 

kvinnojour. I det här kapitlet kommer jag därför att ge en mer utförlig beskrivning av 

kvinnojourernas organisation och arbete med våldsutsatta kvinnor. Kunskapen om 

kvinnojourernas förutsättningar och arbetssätt är viktig att ha med sig för att förstå de narrativa 

utsagor som presenteras i uppsatsen, då de kvinnojoursanställda konstruerar sina narrativ och 

skapar mening kring sina erfarenheter utifrån sin roll som anställd på kvinnojouren. 

Kvinnojourerna är således den professionella arena som intervjusamtalen utgår ifrån.  

 

Vad är en kvinnojour?   

Kvinnojourerna är fristående, ideella föreningar. Det innebär att varje kvinnojour är fri att 

organisera sin verksamhet så som dess aktiva medlemmar finner lämpligt. Kvinnojourernas 

organisation och arbetssätt kan därför skilja sig åt. Det som förenar kvinnojourerna är deras mål att 

bekämpa mäns våld mot kvinnor och deras arbete med att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor 

och barn (Enander, Holmberg & Lindgren; Kunosson, 2014; Unizon, 2015b). Många kvinnojourer 

arbetar utifrån ett bemötande baserat på ett makt- och genusperspektiv. En del kvinnojourer är 

kvinnoseparatistiska organisationer, medan andra kvinnojourer har öppnat upp för mäns deltagande i 

jourerna som både aktiva medlemmar och stödsökande.  Det finns kvinnojourer som drivs på helt 

ideell basis och det finns kvinnojourer som har både anställd personal och volontärer som arbetar 

inom verksamheten. Det sistnämnda är kopplat till de enskilda kvinnojourernas möjligheter att 

finansiera sin verksamhet. Kvinnojourerna finansieras till största delen av dygnsavgifter från 

placeringar i det skyddade boendet och kommunala bidrag. De kommunala bidragen beviljas 

vanligtvis för ett år i taget och storleken på bidragen kan variera beroende på vilken kommun som 

kvinnojouren är belägen i. Det medför att det inte är alla kvinnojourer som har råd att ha anställd 

personal på jouren. Kvinnojourerna har därutöver möjlighet att ansöka om statsbidrag för att 

utveckla och driva sin verksamhet. Det har dock framkommit att statsbidragen inte har kommit 

kvinnojourerna till del på det sätt som det var tänkt. Sammantaget leder detta till att många 

kvinnojourers ekonomi är osäker, vilket försvårar för dem när det gäller att utveckla och 

långsiktigt planera sin verksamhet (Borg, 2016; Enander, Holmberg & Lindgren; Kunosson, 2014; 

Socialstyrelsen, 2013a; Roks, 2016; Unizon, 2015b).  

 

Vad gör en kvinnojour? 

I uppsatsens inledning nämnde jag att de flesta kvinnojourer har ett dubbelt uppdrag; att bilda 

opinion och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och ge skydd och stöd åt våldsutsatta 

kvinnor och deras barn (Enander, Holmberg & Lindgren, 2013). I det här avsnittet kommer jag att 

fokusera på det sistnämnda uppdraget genom att beskriva hur kvinnojourernas skyddade boenden 

och stödverksamheter är organiserade.   

 

Skyddat boende 

Kvinnojourernas skyddade boenden är ofta kollektiva boenden, där kvinnan och hennes eventuella 

barn har eget rum och delar kök, badrum och gemensamhetsutrymmen med de andra som bor i det 

skyddade boendet. De skyddade boendena är belägna på hemlig adress. Det finns kvinnojourer 

som har skyddsanordningar i form av avancerade lås- och larmsystem i sina boenden, men det 

finns också kvinnojourer som har skapat en trygg miljö i boendet på andra sätt (Enander, 2014; 

Unizon, 2016). Under tiden som kvinnorna och barnen bor i det skyddade boendet får de stöd av 

en kontaktperson som är anställd eller arbetar ideellt på kvinnojouren, beroende på om 

kvinnojouren har anställd personal eller inte. Genom kontaktpersonen kan kvinnorna och barnen 
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få samtalsstöd, praktisk hjälp och stöd vid myndighetskontakter (Alla kvinnors hus, 2016; 

Kunosson, 2014; Kvinnojouren i Höganäs, 2016; Kvinnojouren i Jönköping, 2016; Järfälla 

kvinnojour, 2016).  

 

Kvinnojourerna kan ta emot våldsutsatta kvinnor i det skyddade boendet på två olika sätt. Det 

vanligaste sättet är att kvinnorna placeras efter ett biståndsbeslut (enligt 4 kap § 1 SoL) från 

socialtjänsten3. En del kvinnojourer tar även emot våldsutsatta kvinnor som inte vill ha kontakt 

med socialtjänsten. Dessa kvinnor betalar själva avgiften för vistelsen på kvinnojouren 

(Socialstyrelsen, 2013b). När det är socialtjänsten som placerar en våldsutsatt kvinna i 

kvinnojourens skyddade boende blir kvinnojouren utförare av socialtjänst och lyder därmed under 

samma regelverk som socialtjänsten. Det betyder bland annat att kvinnojouren har ett ansvar för 

att verksamheten och de insatser som den våldsutsatta kvinnan får del av håller en god kvalitet. 

För att säkerställa en god kvalitet ska kvinnojouren ha rutiner för hur den i enlighet med 

bestämmelserna i lex Sarah ska rapportera, utreda, avhjälpa, undanröja och anmäla 

missförhållanden och potentiella missförhållanden i verksamheten. Kvinnojouren är vidare ålagd 

att följa bestämmelserna om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet när barn misstänks fara illa 

och den ska arbeta med social dokumentation. Det sistnämnda innebär att det ska upprättas en 

genomförandeplan mellan kvinnojouren, socialtjänsten och den våldsutsatta kvinnan där det 

framgår vilka insatser som kvinnan ska få del av och hur de ska genomföras. Kvinnojouren är 

vidare skyldig att fortlöpande dokumentera genomförandet och uppföljningen av de beslutade 

insatserna. Kvinnojouren är ålagd att följa de nämnda kraven oavsett om kvinnojouren har anställd 

personal eller drivs på helt ideell basis. När kvinnojouren tar emot kvinnor utan att ta kontakt med 

socialtjänsten omfattas den inte av kraven (Enander, Holmberg & Lindgren, 2013; Kunosson, 

2014; Socialstyrelsen, 2015). 

 

Stödverksamhet 

Många kvinnojourer startade sin verksamhet genom att öppna en ideellt driven telefonjour dit 

kvinnor som levde, eller hade levt, i en våldspräglad relation kunde höra av sig för att få råd och 

stöd. Idag driver majoriteten av kvinnojourerna stödverksamheter där våldsutsatta kvinnor (och 

deras anhöriga) kan få samtalsstöd via telefon eller i kvinnojourens lokaler. Kvinnojourerna kan 

även erbjuda stöd under till exempel en rättsprocess eller vid myndighetskontakter. Stödet som 

erbjuds i kvinnojourernas stödverksamheter är kostnadsfritt och det finns möjlighet för den 

stödsökande att vara anonym om hon så önskar. En våldsutsatt kvinna kan bli rekommenderad att 

vända sig till kvinnojourens stödverksamhet av socialtjänsten, men hon kan inte beviljas detta stöd 

som en biståndsinsats. Det innebär att kvinnojourerna inte utför socialtjänst när de hjälper en 

kvinna inom ramen för den öppna stödverksamheten (Bender, 1999; Enander, Holmberg & 

Lindgren, 2013; Kunosson, 2014).  

 

Professionaliseringen av kvinnojourerna 

Som jag har visat i kapitlet så har kvinnojourerna gått från att drivas på helt ideell basis till att bli 

allt mer professionaliserade verksamheter med anställd personal som utför socialtjänst. 

Kvinnojourerna befinner sig således i en förändringsprocess, där kraven på deras skyddade 

boenden ökar och där Socialstyrelsen har haft en framträdande roll både när det gäller att 

formulera kraven och se till att de efterföljs. Jag syftar här på Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4), deras kvalitetsindikatorer för skyddade 

boenden (Socialstyrelsen, 2013c) och den tillsyn som de gjorde av kvinnojourernas skyddade 

                                                      
3 Om kvinnan har barn och tar med dem till kvinnojourens skyddade boende gör hon det på eget ansvar. Barnen blir 

således inte placerade av socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2013b). 
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boenden under 2012 innan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tog över uppdraget 

(Inspektionen för vård och omsorg, 2014). Under de senaste åren har det därtill pågått en 

diskussion om huruvida kvinnojourernas boendeplatser ska upphandlas i konkurrens med andra 

aktörer (Enander, Holmberg & Lindgren, 2013). De kvinnojoursanställda som jag har intervjuat 

befinner sig mitt i, och behöver på olika sätt förhålla sig till, denna förändringsprocess. 
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Kapitel 3: Forskningsöversikt  

I följande kapitel presenterar jag den tidigare forskning som är relevant för studien. Kapitlet är 

uppdelat i två avsnitt. I det första avsnittet presenterar jag centrala begrepp och forskningsstudier 

som beskriver hur socialarbetare och terapeuter som arbetar med våldsutsatta kvinnor påverkas av 

att lyssna till berättelser om våld. Här vill jag poängtera att begreppen inte är tänkt att fungera som 

teoretiska begrepp, utan presenteras som en bakgrund till den tidigare forskningen. I det andra 

avsnittet presenterar jag forskningsstudier som behandlar kvinnojoursanställdas arbetskontext och 

de utmaningar som de kan ställas inför i sitt arbete.  

 

Det farliga men viktiga lyssnandet 

Inom forskningen används flera begrepp för att beskriva hur professionella hjälpare påverkas av 

att lyssna till kvinnors berättelser om våld; sekundär traumatisk stress, ställföreträdande 

traumatisering, motöverföring och utbrändhet (Dunkley & Whelan; Rothschild, 2006; Sabin-

Farell & Turpin, 2003). Dessa begrepp har utvecklats inom det psykologiska och 

psykotraumatologiska fältet för att synliggöra och skapa förståelse för de negativa konsekvenserna 

av att arbeta terapeutiskt med människor som har utsatts för potentiellt traumatiserande händelser 

(Figley, 1995a; Newell & MacNeil, 2010; Pearlman & Saakvitne, 1995). Begreppen används 

således inte enbart för att förstå hur professionella hjälpare påverkas av att lyssna till berättelser 

om våld i hemmet, men det är denna aspekt som jag kommer att fokusera på i föreliggande avsnitt. 

 

Den forskning som jag presenterar kommer främst från USA, Australien, Kanada och Israel. Jag 

har enbart funnit ett antal studentuppsatser som undersöker hur socialarbetare och behandlare som 

arbetar med våldsutsatta kvinnor påverkas av sitt arbete i en svensk kontext (Engström & 

Khazeny, 2013; Grände, 2015; 7; Karlsten, 2015; Larsson & Mujic, 2014; Sert & Yolbir, 2014). 

Sekundär traumatisering hos hjälpare som arbetar med våldsutsatta kvinnor och våldsutövande 

män har dock uppmärksammats på ett antal konferenser i Sverige och Norge på senare år (se till 

exempel Alternativ till Vold, 2011; Brottsoffermyndigheten, 2016; Nationell 

myndighetssamverkan för kvinnofrid, 2013).  I Sverige har frågan lyfts av psykoterapeuten Hanna 

Olsson som är en flitigt anlitad föreläsare på temat (se t.ex. Sveriges kommuner och Landsting, 

2012). Olsson (2011; 17) är också författare till artikeln Det farliga men viktiga lyssnandet, där 

hon beskriver sina upplevelser av att lyssna till kvinnors berättelser om våld och övergrepp i 

egenskap av prostitutionsutredare (a.a.). I Norge har psykoterapeuten Per Isdal gett den sekundära 

traumatiseringen ett ansikte genom att föreläsa om sina erfarenheter av att bli ”smittet av vold” i 

sitt arbete med våldsutövare (Psykologföreningen, 2016). De negativa konsekvenserna av att 

lyssna till berättelser om våld är således ett aktuellt ämne i både Sverige och Norge, även om det, 

enligt min uppfattning, ännu är ett relativt obeforskat område.  

 

Centrala begrepp 

Det är inte helt tydliggjort hur begreppen sekundär traumatisk stress, ställföreträdande 

traumatisering, motöverföring och utbrändhet ska definieras i förhållande till varandra. Flera av 

begreppen används både synonymt och överlappande av forskare och praktiker som är verksamma 

inom det psykologiska och psykotraumatologiska fältet (Rothschild, 2006; Sabin-Farrell & 

Turpin, 2003). Jag kommer därför att börja med att definiera de olika begreppen och försöka reda 

ut skillnaderna mellan dem.   
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Sekundär traumatisk stress och ställföreträdande traumatisering  

Sekundär traumatisk stress och ställföreträdande traumatisering är två begrepp som används för 

att beskriva hur professionella hjälpare som tar del av berättelser om svåra händelser i sitt arbete 

kan utveckla traumasymptom trots att de själva inte har varit med om en potentiellt 

traumatiserande händelse (Jenkins, Mitchell, Baird, Whitfield & Meyer, 2011; Figley, 1995a; 

Newell & MacNeil, 2010; Pearlman & Saakvitne, 1995). Symptomen är istället resultatet av den 

sekundära exponering som de utsätts för när deras klienter beskriver de händelser som de har 

upplevt (Figley, 1995a; 1995b; Newell & MacNeil, 2010). Figley (1995a) beskriver att sekundär 

traumatisk stress bland annat kan ta sig uttryck genom att den professionella hjälparen 

återupplever de händelser som hennes klienter berättar om, undviker sina klienter och andra 

situationer som påminner om berättelserna och får koncentrations- och sömnsvårigheter (a.a.). 

Ställföreträdande traumatisering kan resultera i liknande reaktioner hos hjälparen, men begreppen 

bör inte användas synonymt. Detta då ställföreträdande traumatisering även omfattar kognitiva 

förändringar hos hjälparen, såsom förändringar i hennes identitetsuppfattning, andlighet och syn 

på världen och föreställningar om säkerhet, intimitet, kontroll och tillit (Newell & MacNeil, 2010; 

Pearlman & Saakvitne, 1995; Sabin-Farell & Turpin, 2003).   

 

Motöverföring  

Motöverföring är ett psykodynamiskt begrepp som omfattar den professionella hjälparens 

emotionella, kognitiva, kroppsliga, beteendemässiga och interpersonella reaktioner på en enskild 

klient och de erfarenheter som hon ger uttryck för. Motöverföring innefattar två aspekter; objektiv 

motöverföring och subjektiv motöverföring. Den objektiva motöverföringen inbegriper 

allmänmänskliga reaktioner på klientens berättelser. Till exempel kan den professionella hjälparen 

känna sorg eller ilska när en våldsutsatt kvinna berättar att hon har blivit misshandlad av sin 

partner för att hon hade glömt att ta ut soporna. Den subjektiva motöverföringen beskriver 

reaktioner som kan härledas till hjälparens personliga erfarenheter och eventuellt obearbetade 

trauman. Här kan hjälparen känna sorg eller ilska när hon hör den våldsutsatta kvinnans berättelse 

som beskrivs ovan för att det påminner henne om en situation som hon själv har varit med om 

(Bang, 2003; Wilson & Lindy, 1994). Herman (2007) beskriver den typ av traumatiska 

motöverföringsreaktioner som kan uppstå i kontakten med våldsutsatta kvinnor. Den traumatiska 

motöverföringen kan ta sig uttryck genom att hjälparen identifierar sig med kvinnans hjälplöshet, 

sorg, skräck och vrede. För att försvara sig mot känslan av hjälplöshet kan hjälparen börja agera 

som kvinnans ´räddare´ och erbjuda henne hjälp som egentligen inte ingår i hjälparens uppdrag 

(a.a.). Motöverföring skiljer sig från sekundär traumatisk stress och ställföreträdande 

traumatisering genom att det uppstår i relation till en klient, medan sekundär traumatisk stress och 

ställföreträdande traumatisering handlar om att påverkas av flera klienter över tid. Motöverföring 

antas dock hänga samman med ställföreträdande traumatisering på så sätt att ouppmärksammade 

motöverföringsreaktioner kan göra hjälparen sårbar för ställföreträdande traumatisering, samtidigt 

som ställföreträdande traumatisering kan göra hjälparen sårbar för starka 

motöverföringsreaktioner (Bang, 2003; Pearlman & Saakvitne, 1995).  

 

Utbrändhet  

Utbrändhet4 kan drabba professionella hjälpare som i sitt arbete möter människor med olika slags 

problem. På det sättet skiljer sig utbrändhet från sekundär traumatisk stress och ställföreträdande 

traumatisering som enbart uppstår i arbetet med traumatiserade klienter. Utbrändhet är också i 

                                                      
4 I en svensk kontext brukar begreppet utmattningssyndrom användas istället för utbrändhet (Socialstyrelsen, 2003). 

I uppsatsen använder jag mig dock av begreppet utbrändhet som är den svenska översättningen av burnout, då det är 

detta begrepp som används i de studier som jag refererar till.  
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högre utsträckning relaterat till den professionella hjälparens arbetsbörda och arbetsmiljö (jfr 

Bang, 2003; Jenkins et al, 2011). Det finns många definitioner av utbrändhet och dess symptom. 

I uppsatsen använder jag mig av Maslachs (Maslachs, Schaufeli & Leiter, 2001) definition, då det 

är den som de forskare som jag refererar till har utgått ifrån. Enligt denna definition består 

utbrändhet av tre komponenter; emotionell utmattning (hjälparen känner sig emotionellt dränerad 

till följd av arbetet), depersonalisation (hjälparen blir cynisk och distanserad) och nedsatt 

personlig prestation (hjälparen känner sig otillräcklig och ineffektiv på arbetet) (Figley, 1995a; 

Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Newell & MacNeil, 2010).  

 

Vad säger forskningen?    

Den tidigare forskningen om hur socialarbetare påverkas av att arbeta med våldsutsatta kvinnor 

har främst fokuserat på att undersöka utbrändhet hos socialarbetare som arbetar i skyddat boende 

och öppna stödverksamheter. Studierna visar att socialarbetarna inte är utbrända (Baird & Jenkins, 

2003; Baker, O´Brien & Salahuddin, 2007; Brown & O´Brien, 1998) eller uppvisar låga (Dekel 

& Peled, 2000) eller moderata nivåer av utbrändhet (Bemiller & Williams, 2011). Flera av 

studierna visar dock att socialarbetarna känner sig emotionellt utmattade och stressade både under 

och efter arbetstid (Baker, O´Brien & Salahuddin, 2007; Brown & O´Brien, 1998; Dekel & Peled, 

2000).  

 

De forskare som har undersökt omfattningen av sekundär traumatisk stress hos socialarbetare som 

arbetar inom våldsfältet finner moderata nivåer hos socialarbetare som arbetar i skyddat boende 

och på antivåldscenter (Ben-Porat & Izhtaky, 2009; Jeffrey, 1999). I en av studierna finner 

forskarna ingen skillnad mellan socialarbetare som arbetar med våldsutsatta kvinnor och 

socialarbetare som arbetar inom andra sociala verksamheter när det gäller nivå av sekundär 

traumatisk stress. De finner dock att socialarbetare som arbetar inom våldsfältet upplever färre 

positiva effekter av sitt arbete jämfört med andra socialarbetare (Ben-Porat & Izhtaky, 2009). I 

den andra studien återfinns högre nivåer av sekundär traumatisk stress hos socialarbetare som 

arbetar i skyddat boende jämfört med socialarbetare som arbetar med vuxna som har utsatts för 

sexuella övergrepp i barndomen (Jeffrey, 1999). I den tidigare forskningen identifieras ett antal 

risk- och skyddsfaktorer när det gäller utvecklandet av sekundär traumatisk stress. Flera forskare 

finner att egna erfarenheter av trauma kan vara en riskfaktor, medan kollegialt stöd och inflytande 

över de beslut som fattas på arbetsplatsen kan vara en skyddande faktor (Choi, 2011; Jenkins et 

al, 2011; Slattery & Goodman, 2009). Samtidigt finns det studier som inte visar på något samband 

mellan egna trauman och sekundär traumatisk stress (Jeffrey, 1999). Gällande tillgång till 

kvalificerad handledning på arbetsplatsen visar den tidigare forskningen på olika resultat. Det 

finns studier som visar att socialarbetare som är nöjda med den handledning som de får uppvisar 

lägre nivåer av sekundär traumatisk stress (Slattery & Goodman, 2009) och det finns studier som 

inte finner något sådant samband (Ben-Porat & Izhtaky, 2011; Choi, 2011).  

 

Forskarna finner inget samband mellan sekundär exponering och sekundär traumatisk stress, 

ställföreträdande traumatisering och utbrändhet. De socialarbetare som träffar fler klienter (och 

därmed får ta del av fler våldsberättelser) uppvisar således inte högre nivåer av sekundär 

traumatisk stress, ställföreträdande traumatisering och utbrändhet än socialarbetare som träffar 

färre klienter (Baird & Jenkins, 2003; Choi, 2011; Slattery & Goodman, 2009). Baird och Jenkins 

(2003) finner tvärtom att de socialarbetare som träffar fler klienter uppvisar lägre nivåer av 

ställföreträdande traumatisering. De menar dock att detta resultat kan förklaras med att de 

socialarbetare som har fler klienter har en högre utbildning, vilket de menar är en skyddande faktor 

(a.a.).  
 

Det finns också ett antal kvalitativa studier inom området som undersöker hur socialarbetare och 



13  

terapeuter påverkas av att lyssna till kvinnors berättelser om våld. Dessa studier har olika fokus. 

En del av dem tar sin utgångspunkt i teorier om utbrändhet, andra undersöker sekundär traumatisk 

stress, medan åter andra fokuserar på ställföreträdande traumatisering och motöverföring. Det 

finns också studier som fokuserar på alla dessa fenomen och studier som undersöker negativ 

påverkan i allmänhet. Studierna visar att socialarbetare upplever att det är emotionellt påfrestande 

och överväldigande att lyssna till kvinnors berättelser om våld. Flera studier rapporterar att 

socialarbetare som arbetar med våldsutsatta kvinnor bär med sig en del av de berättelser som de 

får ta del av i form av visuella bilder som de menar är svåra att bli av med (Behounek, 2011; Iliffe 

& Steed, 2000; Grände, 2015; Merchant & Whiting, 2015). Det framkommer även att 

socialarbetare, terapeuter och volontärer upplever en rad emotionella och somatiska reaktioner till 

följd av att de tar del av kvinnors våldserfarenheter. De kan uppleva sorg, ilska, chock, rädsla, 

skräck, frustration, skuld, skam, smärta, vanmakt, hjälplöshet, maktlöshet, hopplöshet och 

emotionell dränering, men de kan även reagera genom att stänga av sina känslor. De kroppsliga 

reaktionerna kan, enligt forskningen, ta sig uttryck i form av fysisk utmattning, illamående, 

magproblem, huvudvärk, värk i kroppen, yrsel, bröstsmärtor och mat- och sömnproblem (Bell, 

2003; Bishop & Schmidt, 2011; Goldblatt & Buchbinder, 2003; Grände, 2015; Iliffe & Steed, 

2000; Merchant & Whiting, 2015; Strawderman, Rosen & Coleman, 1997). De kvalitativa 

studierna undersöker också förändringar i socialarbetares syn på samhället och andra människor. 

Iliffe och Steed (2000) visar till exempel att arbetet med våldsutsatta kvinnor och våldsutövande 

män medför att socialarbetare blir uppmärksammade på kvinnors utsatthet i samhället, vilket gör 

att de kan börja oroa sig för sin egen och sina närståendes säkerhet (a.a.). Flera av de kvinnliga 

socialarbetarna i Iliffes och Steeds (2000) studie framförde att de har blivit uppmärksamma på 

signaler som skulle kunna indikera ett våldsamt beteende när de går in i en ny relation med en 

man (a.a.). I två andra studier framkommer det att socialarbetare och studenter som arbetar med 

våldsutsatta kvinnor upplever att arbetet påverkar deras privata relationer på så sätt att det har fått 

dem att börja fundera på huruvida könsmaktstrukturer, våld och kontroll är närvarande i deras 

privata liv. Som ett led i detta har de börjat ifrågasätta och omdefiniera sina tidigare och nuvarande 

relationer till manliga partners och sin identitet som kvinna i ett ojämställt samhälle (Goldblatt & 

Buchbinder, 2003; Goldblatt, Buchbinder, Eisikovits & Arizon-Mesinger, 2009). 

 
Att arbeta på kvinnojour  

Jag har inte funnit några forskningsstudier som berör arbetsvillkoren på svenska kvinnojourer. I 

detta avsnitt presenterar jag istället ett antal studier som behandlar det arbete som socialarbetare 

utför i skyddade boenden och öppna stödverksamheter för våldsutsatta kvinnor i USA5. Dessa 

verksamheter har, enligt min bedömning, många likheter med de svenska kvinnojourerna. Precis 

som kvinnojourerna har de sin bakgrund i 1960- och 1970-talets kvinnorörelse, men går nu mot 

att bli allt mer professionaliserade verksamheter. De insatser som de erbjuder våldsutsatta kvinnor 

är därtill jämförbara med de svenska kvinnojourernas skyddade boenden och stödverksamheter 

(jfr Enander, Holmberg & Lindgren, 2013; Lehrner & Allen, 2009; Powell-Williams, White & 

Powell-William, 2013; Slattery & Goodman, 2009). Jag menar därför att studierna är relevanta 

för att skapa en förståelse för kvinnojoursanställdas arbetskontext och de utmaningar som de ställs 

inför i sitt arbete. 

 

Vad säger forskningen?  

Studier visar att kvinnojoursanställda inte enbart påverkas av de våldserfarenheter som de tar del 

av i sitt arbete. De upplever även stress och frustration när deras våldsutsatta klienter går tillbaka 

                                                      
5 När jag refererar till informanterna i forskningsstudierna kommer jag att använda mig av benämningen 

kvinnojoursanställda och det innefattar då både socialarbetare som arbetar i skyddat boende och i öppna 

stödverksamheter. 
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till våldsutövaren och när samhällets instanser inte ger dem det skydd och stöd som de behöver. 

Det sistnämnda kan både handla om att den hjälp som de våldsutsatta kvinnorna behöver inte finns 

och att de inte ges tillgång till befintliga skydd- och stödinsatser. Det kan också handla om att 

samhällets instanser bemöter kvinnorna, och de kvinnojoursanställda, på ett negativt sätt 

(Behounek, 2011; Brown & O´Brien, 1998; Merchant & Whiting, 2015; Powell-Williams, White 

& Powell-Williams, 2013). Capri, Kruger och Tomlinson (2013; 15) benämner detta som ´system 

fatigue´, vilket definieras som ”kampen att göra ett bra jobb i ett icke fungerande system6” (a.a.).  

 
Flera forskare undersöker hur kvinnojoursanställda hanterar de negativa känslor som de upplever 

i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Powell-Williams, White och Powell-Williams (2013) finner 

att de kvinnojoursanställda som de har intervjuat ägnar sig åt ett kontinuerligt känsloarbete för att 

hantera de känslor som uppkommer i samband med att deras klienter återvänder till sin våldsamma 

partner. Detta känsloarbete går ut på att de kvinnojoursanställda försöker modifiera känslor av 

sorg och frustration genom att ändra sitt sätt att se på klienterna och den egna yrkesrollen. I 

praktiken handlar detta arbete om att de kvinnojoursanställda omdefinierar sin syn på våldsutsatta 

kvinnor som hjälplösa offer till att betrakta dem som överlevare som gör egna val. Känsloarbetet 

handlar även om att de kvinnojoursanställda omformulerar sin syn på kvinnojoursrollen, så att de 

går från att se sig själva som ´räddare´ till att bli ´alternativgivare´ med begränsad makt över de 

våldsutsatta kvinnornas liv och val. När de gör detta upplever de sitt arbete som mindre 

påfrestande, menar forskarna (a.a.).    

 

Ett annat sätt att hantera de känslor som uppkommer i arbetet med våldsutsatta kvinnor 

framkommer i Wies (2009) studie som handlar om hur kvinnojoursanställda skapar och 

upprätthåller en professionell yrkesroll genom gränssättning i arbetet (a.a.). Wies (2009) framför 

att de kvinnojoursanställda som hon studerar förhåller sig till en mängd gränser i sitt arbete, såsom 

att inte visa känslor inför sina klienter och inte ´bli vän´ med dem genom att dela med sig av 

personlig information om sig själv (a.a.). Wies (2009) menar att dessa gränser är ett resultat av att 

de verksamheter som erbjuder stöd till våldsutsatta kvinnor har blivit mer professionaliserade, 

vilket bland annat har inneburit att de ska hålla en professionell standard där gränser gentemot 

klienterna är en del (a.a.). Enligt Wies (2009) är gränserna positiva på så sätt att de kan minska de 

emotionella påfrestningar som de kvinnojoursanställda upplever i sitt arbete (a.a.). Wies (2009) 

menar dock att gränserna skapar en distans mellan de kvinnojoursanställda och deras klienter som 

kan vara negativ i det praktiska stödarbetet (a.a.).  

 
Positionering av min studie  

I arbetet med uppsatsen har jag använt mig av en induktiv forskningsstrategi, där jag har låtit det 

empiriska materialet vara vägledande för de val som jag har gjort under forskningsprocessen (jfr 

Larsson & Goldberg, 2008; Larsson, 2005). I relation till den tidigare forskningen har det inneburit 

att jag har valt ut forskningsstudier som kan hjälpa mig att belysa olika aspekter av det empiriska 

materialet och fördjupa förståelsen av det. När det gäller forskningen om hur professionella 

hjälpare påverkas av att lyssna till kvinnors berättelser om våld har jag valt att utgå ifrån fyra 

aspekter; sekundär traumatisk stress, ställföreträdande traumatisering, motöverföring och 

utbrändhet. De tre första aspekterna har valts ut för att de på olika sätt har aktualiserats i det 

empiriska materialet. Mitt syfte har dock inte varit att på något sätt ´diagnosticera´ de 

kvinnojoursanställda eller identifiera tecken på det ena eller det andra. Forskningen har istället 

använts för att få en fördjupad förståelse för de kvinnojoursanställdas narrativa utsagor. 

Forskningen om utbrändhet har inte varit användbar i analysarbetet men jag har ändå valt att 

presentera den i forskningsöversikten, då majoriteten av de studier som jag fann i min 

                                                      
6 Min översättning.  
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litteratursökning handlade om utbrändhet. Dessa studier säger således något om det befintliga 

forskningsfältet och dess utveckling. Beträffande forskningen om kvinnojoursanställdas 

arbetskontext har jag valt att lyfta fram tre aspekter som framkommer i det empiriska materialet; 

system fatigue, mötet med våldsutsatta kvinnor som väljer att inte lämna sin relation och gränser 

i arbetet. Jag placerar in min studie i det senare forskningsområdet, då jag inte avser att undersöka 

förekomsten av sekundär traumatisk stress, ställföreträdande traumatisering och 

motöverföringsreaktioner hos de kvinnojoursanställda utan intresserar mig för vilka upplevelser 

gällande arbetet med våldsutsatta kvinnor som de ger uttryck för och hur de skapar mening kring 

dessa upplevelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16  

Kapitel 4: Teoretiskt perspektiv 

Den här uppsatsen har en narrativ ansats, både vad gäller teori, metod och analys. I det här kapitlet 

är det den narrativa teorin som är i fokus. Syftet med kapitlet är att klargöra hur jag förstår och 

använder mig av narrativ teori i uppsatsen. 

 

Narrativ teori 

Narrativa studier är ett tvärvetenskapligt och tvärdisciplinärt forskningsfält som, enkelt uttryckt, 

fokuserar på studiet av berättelser. Det finns inte en narrativ teori, utan den narrativa forskningen 

omfattar en mängd olika teoretiska perspektiv. Dessa teoretiska perspektiv skiljer sig åt vad gäller 

synen på vad ett narrativ är och hur det ska studeras (Johansson, 2005; Riessman & Quinney, 

2005; Riessman, 2008a). Riessman (2008b) menar att narrativ definieras på olika sätt inom olika 

discipliner. Inom vissa discipliner används en bred begreppsdefinition. Till exempel kan en hel 

livsberättelse utgöra ett narrativ för antropologiska och socialhistoriska forskare. Det finns även 

forskare som använder sig av en mer snäv definition, såsom sociolingvisterna som refererar till en 

avgränsad diskursiv enhet när de talar om narrativ. Mellan dessa begreppsdefinitioner placerar 

Riessman (2008b) en definition som återfinns inom bland annat sociologisk forskning, där narrativ 

inbegriper utförliga, kontextuella skildringar som skapas i samspel mellan forskaren och 

studiedeltagaren inom ramen för en eller flera intervjuer (a.a.).  

 

Narrativ kan vara både skriftliga och muntliga och de särskiljer sig från andra former av språkliga 

framställningar, såsom redogörelser, redovisningar och dialoger där frågor och svar utväxlas 

(Hydén, 1997; Riessman, 2008b). Narrativ används ofta synonymt med berättelse (Andrews, 

Davis, Esin, Harrison, Hydén, Hydén & Squire, 2014; Riessman, 2008b), vilket även är fallet i 

föreliggande uppsats. I uppsatsen är det muntliga narrativ från forskningsintervjuer som studeras. 

Hydén (L-C, 1997) och Johansson (2005) menar att muntliga narrativ skiljer sig från skriftliga 

narrativ. En skillnad är att muntliga narrativ inte följer den litterära textens konventioner utan 

återger händelser på ett ´obearbetat´ sätt. Ett muntligt narrativ inbegriper tillrättalägganden, 

tveksamheter och icke-verbala uttryck som inte återfinns i skriftliga narrativ, men som kan vara 

av betydelse för att förstå meningen med det som berättas (a.a.). En annan skillnad är att muntliga 

narrativ inte bara berättar om händelser – det är också en händelse. Det muntliga narrativet är här 

att betrakta som ett framträdande, där berättaren iscensätter det som hon berättar om. Detta synsätt 

tar sin utgångspunkt i ett konstruktivistiskt perspektiv på narrativ forskning, där det muntliga 

narrativet förstås som en social handling som skapas i en specifik social kontext (Andrews et al 

2014; Johansson, 2005; Riessman, 2008a). 

 

Vad är ett narrativ? 

I uppsatsen använder jag mig av narrativ teori för att tolka subjektiv mening i de 

kvinnojoursanställdas narrativa utsagor (jfr Carlsson, 2009). Jag utgår ifrån att de 

kvinnojoursanställda, genom sina berättelser, skapar mening kring sina erfarenheter (Riessman, 

2008a), sin sociala värld (Hydén, L-C. 1997) och konstruerar sin identitet som kvinnojoursanställd 

(Arvay, 2002; Riessman, 1993). Med hjälp av den narrativa teorin blir det möjligt att låta de 

kvinnojoursanställdas narrativa utsagor framträda i sin helhet, samtidigt som det blir synligt för 

läsaren i vilken kontext som intervjuerna har ägt rum och hur narrativen har växt fram under 

samtalen mellan mig och studiedeltagarna (jfr Sjöblom, 2005).      

 

Jag definierar narrativ som tal som är organiserat runt en sekvens av händelser, där en händelse 

leder till nästa händelse och där berättaren organiserar händelserna på ett sätt som ger narrativet 
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mening.  I uppsatsen är det personliga narrativ som studeras, det vill säga narrativ som handlar 

om självupplevda händelser (Riessman, 2002; Riessman & Quinney, 2005).  

 

Forskaren som medskapare av narrativet 

Jag betraktar narrativet som en samproduktion, där både intervjuaren och intervjupersonen är 

delaktiga i skapandet av berättelsen (jfr Hydén, M. 2000a). Det innebär att de händelser som de 

kvinnojoursanställda berättade om under våra intervjusamtal inte bör förstås som exakta 

representationer av det som ´verkligen´ hände. De är istället en av flera möjliga berättelser. Hur 

händelsen skildras är beroende av när den berättas, för vem den berättas och i vilken kontext 

berättandet äger rum (jfr Arvay, 2002; Phoenix, 2013; Riessman, 1993; Riessman, 2008b; 

Överlien, 2012). De narrativ som presenteras i uppsatsen är ett resultat av mötet mellan mig och 

varje enskild studiedeltagare, där jag intog rollen som intervjuare/forskare/före detta 

kvinnojoursanställd och studiedeltagaren intog rollen som kvinnojoursanställd som talade utifrån 

sitt professionella ´jag´. Om jag och de kvinnojoursanställda hade mötts i egenskap av 

privatpersoner, eller om berättandet hade ägt rum i förhållande till någon annan, hade deras 

narrativa utsagor troligtvis skildrats på ett annat sätt.  

 

I linje med Riessman (2002) menar jag att forskaren inte enbart är att betrakta som medskapare 

av narrativet genom sättet som hon lyssnar på, och interagerar med, sina studiedeltagare under 

själva intervjusamtalet.  Det är forskaren som översätter det muntliga narrativet till skrift genom 

att transkribera inspelningen av intervjusamtalet. Det är forskaren som väljer vilka narrativ som 

ska vara med i studien och var de enskilda narrativen ska börja och sluta och det är forskaren som 

slutligen tolkar och skapar mening kring narrativen utifrån en viss teoretisk referensram (a.a.). Det 

innebär att narrativet, såsom det presenteras i den färdiga studien, kommer att bära spår av 

forskarens förförståelse, sociala bakgrund, positionering och teoretiska och epistemologiska 

utgångspunkter (jfr Finlay & Gough, 2003; Riessman, 2002).  

 

Synen på forskaren som medskapare av narrativet grundar sig på en konstruktivistisk 

epistemologi, där kunskap ses som socialt konstruerad och skapad genom dialog (Arvay, 1998). 

Det betyder att jag tar avstånd från den positivistiska idén om den objektiva forskaren som 

inhämtar fakta från en neutral verklighet ´där ute´ och vars sociala bakgrund och utgångspunkter 

inte påverkar den forskning som hon producerar (jfr Finlay & Gough, 2003; Sohlberg & Sohlberg, 

2009). Det betyder också att jag inte betraktar studiedeltagarnas berättelser som direkta 

avspeglingar av händelser eller uttryck för någon ´bakomliggande essens´. Istället menar jag, 

liksom Johansson (2005; 26), att ”deras mening och betydelser produceras genom språklig 

kommunikation i socialt samspel i ett visst historiskt och kulturellt sammanhang” (a.a.), eller för 

att uttrycka det kort - de är sociala konstruktioner (a.a.).  
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Kapitel 5: Metod och tillvägagångssätt 

I inledningen till det föregående kapitlet skrev jag att uppsatsen har en narrativ ansats, både vad 

gäller teori, metod och analys. I det kapitlet klargjorde jag hur jag förstår och använder mig av 

narrativ teori. Med detta gjort så har det nu blivit dags att redogöra för hur jag förstår och använder 

mig av narrativ metod och analys i uppsatsen.    
 

Val av metod 

Jag bestämde tidigt i forskningsprocessen att jag skulle använda mig av narrativ metod för att nå 

kunskap om hur kvinnojoursanställda påverkas av att dagligen möta kvinnor som har utsatts för 

våld i en nära relation. Jag hade vid tiden för beslutet tagit del av en stor mängd kvantitativ och 

kvalitativ litteratur, där fokus var att ta reda på vilka symptom på sekundär traumatisk stress, 

ställföreträdande traumatisering och utbrändhet som studiedeltagarna uppvisade. Jag ansåg att 

dessa studier inte lyckades fånga det som jag var intresserad av – hur professionella hjälpare påverkas 

av att ta del av kvinnors våldserfarenheter och hur de själva förstår och skapar mening kring sina 

upplevelser. Denna aspekt fann jag i Arvays (1998) narrativa studie om fyra traumaterapeuters 

kamp med sekundär traumatisk stress. Jag fastnade för Arvays (1998) narrativa angreppssätt, där 

hon fokuserade på traumaterapeuternas personliga erfarenheter såsom de själva gav uttryck för 

dem och tolkade dem. Jag tilltalades också av att Arvay (1998) gjorde sina studiedeltagare 

delaktiga i forskningsprocessen genom att låta dem vara med och analysera intervjumaterialet 

(a.a.). Det var mot den bakgrunden som jag valde att använda mig av Arvays (1998; 2002; 2003) 

narrativa metod a collaborative narrative method.  

 

Forskningsprocessen 

Arvays (1998) narrativa metod omfattar fem faser; den preliminära fasen, det första samtalet, det 

andra samtalet, det tolkande samtalet och formulerandet av narrativ (a.a.). Jag kommer nu att 

beskriva hur jag har gått tillväga för att samla in, transkribera, tolka och analysera det empiriska 

materialet med utgångspunkt i dessa faser.  

 

Den preliminära fasen 

I den preliminära fasen utförs förarbetet för studien. Det är i denna fas som forskningsfrågorna 

formuleras och testas och kontakt tas med potentiella studiedeltagare (Arvay, 1998). Nedan 

beskriver jag på vilket sätt som jag har utfört dessa moment. 

 

Pilotsamtal 

Innan jag påbörjade intervjusamtalen genomförde jag ett pilotsamtal med en tidigare arbetskamrat 

från en av de kvinnojourer där jag har arbetat (jfr Arvay 1998). Samtalet med min före detta 

arbetskamrat kom till stor del att handla om hennes erfarenheter av att ´ta över´ klienters känslor, 

hennes upplevda svårigheter att sätta gränser mellan arbetsliv och privatliv och förändringar 

gällande hennes syn på samhället och andra människor. Jag upplevde att samtalet genererade den 

typ av empiriska material som jag var ute efter - jag hade lyckats med mitt mål att ´invitera 

berättelser´ om hur min arbetskamrat påverkades av att möta kvinnor som har utsatts för våld i en 

nära relation (jfr Arvay, 2003). Samtalet bekräftade således att narrativ intervju var en lämplig 

metod för studien och att de preliminära forskningsfrågorna var relevanta (jfr Arvay, 1998).  
 

Pilotsamtalet var ett tillfälle för mig att öva mig på att genomföra ett forskningssamtal. Det var 

också en möjlighet att få feedback på mitt sätt att ställa frågor och min förmåga att skapa en 
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atmosfär där studiedeltagarna kan känna sig trygga att berätta sina historier. Efter pilotsamtalet 

ägnades därför en stund åt att prata om hur min arbetskamrat hade uppfattat samtalet (jfr Arvay, 

1998). Under detta samtal förmedlade arbetskamraten att hon hade upplevt samtalet som 

strukturerat och harmoniskt och att jag hade visat engagemang och intresse för hennes upplevelser, 

vilket hade gjort det lätt för henne att berätta fritt. Denna feedback visar att ett empatiskt och 

öppensinnat bemötande kan vara ett sätt att skapa trygghet och ´invitera berättelser´ (a.a.). Det var 

något som jag hade med mig när det var dags att möta studiedeltagarna för ett första 

intervjusamtal.  

 

Kontakt med potentiella studiedeltagare 

Ungefär en vecka innan jag genomförde pilotsamtalet skickade jag ut en inbjudan om deltagande 

i studien (se bilaga 1). Inbjudan skickades till 48 kvinnojourer. Det var nio kvinnojoursanställda 

som kontaktade mig och sade sig vara villiga att bli intervjuade för studien. En del av dessa 

kvinnojoursanställda anmälde sitt intresse via mail, medan andra kontaktade mig per telefon. Jag 

kontaktade fem av de kvinnojoursanställda i syfte att genomföra ett första samtal, men det var 

bara fyra samtal som fullföljdes då det var svårt att få till en tid för intervju med en av de 

kvinnojoursanställda. Därutöver kom jag i kontakt med ytterligare två kvinnojoursanställda genom 

vänner som arbetar inom kvinnojoursrörelsen.  

 

Minnesberättelser och minnesnoteringar 

I linje med Arvay (2003) har jag antagit ett reflexivt förhållningssätt under arbetet med uppsatsen, 

vilket innebär att jag har reflekterat kring min egen del i kunskapsproduktionen under alla delar 

av forskningsprocessen (a.a.). Som ett led i detta arbete började jag, redan under den preliminära 

fasen, att föra minnesnoteringar i min smartphone. Efter ett tag tog minnesnoteringarna formen 

av minnesberättelser som handlade om hur jag själv påverkades av att möta våldsutsatta kvinnor 

under min tid som kvinnojoursanställd (jfr Widerberg, 2013). Jag formulerade minnesberättelser 

om klienter som hade berört mig och om tidsperioder då arbetsbördan hade varit påfrestande och 

jag hade känt mig stressad och orkeslös till följd av mitt arbete. Under två månaders tid skrev jag 

ned alla sådana situationer som jag kom ihåg. I linje med Widerbergs (2013) minnesarbetesmetod 

beskrev jag mina minnen så utförligt jag kunde utan att censurera eller analysera dem. 

Minnesberättelserna hjälpte mig att skapa mening kring mina erfarenheter som 

kvinnojoursanställd. De synliggjorde hur erfarenheten blev till och hur jag (föreställde mig att jag) 

förstod de konkreta situationerna när de utspelade sig och hur jag förstod dem när jag nu 

formulerade dem (a.a.). Jag fortsatte att föra minnesnoteringar under hela forskningsprocessen. 

Dessa minnesnoteringar formulerades dock inte som minnesberättelser. Istället omfattade de 

metodologiska och teoretiska överväganden, fältanteckningar i samband med att jag träffade 

studiedeltagarna, tankar kring artiklar som berörde mitt ämnesområde och spontana tankar och 

reflektioner om uppsatsarbetet som helhet (jfr Adenijii, 2008; Arvay, 1998). Minnesnoteringarna 

kom att fungera som ett reflexivt verktyg som hjälpte mig att fånga min egen förförståelse och 

vetenskapliga utgångspunkter, men de blev också en hjälp för mig när det gällde att få en överblick 

över forskningsprocessen och dess olika steg. De minnesnoteringar som tog formen av 

minnesberättelser redovisas i form av ett sammanhängande narrativ i kapitel 6.   
 

Fas 2: Det första samtalet 

Nästa steg i forskningsprocessen var att hålla ett första samtal med de potentiella studiedeltagare 

som jag hade kommit i kontakt med. Syftet med det första samtalet var att etablera en relation 

med studiedeltagarna och att inleda en dialog om deras erfarenheter av att ta del av och påverkas 

av kvinnors och barns våldserfarenheter inom ramen för arbetet på kvinnojouren. Varje samtal var 
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drygt en halvtimme långt och hölls via telefon. Det spelades inte in, istället förde jag 

minnesanteckningar som jag skrev rent efter att samtalet var avslutat. Under samtalet informerade 

jag om studiens preliminära syfte och forskningsfrågor, hur forskningsprocessen skulle gå till och 

vilket ansvar vi skulle ha som forskare respektive studiedeltagare. Jag berättade också varför jag 

var intresserad av forskningsområdet (jfr Arvay, 1998; 2002; 2003). Efter samtalet fick de 

kvinnojoursanställda samma information skickad till sig via mail (se bilaga 2). 

 

Det första samtalet hade också en utvärderande aspekt, då det lade grunden för mitt urval av 

deltagare till studien. Fem av de sex kvinnojoursanställda som jag hade ett första samtal med 

uppfyllde de uppsatta kriterierna för att delta i studien och bokades in för ett andra intervjusamtal. 

De fem kvinnojoursanställda som valdes ut för studien har arbetat på kvinnojour i mer än två år 

och har, enligt egen utsago, påverkats av att ta del av sina klienters våldserfarenheter. De uppgav 

därtill att de hade möjlighet att lägga ned den tid som ett deltagande i studien skulle innebära 

(Arvay, 1998; 2003). Den sjätte kvinnojoursanställda valdes bort på grund av att vårt samtal kom 

att handla om arbetsrättsliga frågor snarare än om hennes upplevelser av att påverkas av sina 

klienters våldserfarenheter. Mot bakgrund av samtalet bedömde jag att den kvinnojoursanställda 

inte hade de erfarenheter som jag efterfrågade. 

 

Fas 3: Det andra samtalet 

En tid efter att det första samtalet hade ägt rum träffade jag de fem studiedeltagarna för ett andra 

samtal. Temat för samtalen var de kvinnojoursanställdas erfarenheter av att påverkas av sitt arbete 

med våldsutsatta kvinnor på kvinnojouren. Inledningsvis var jag också intresserad av att 

undersöka hur de kvinnojoursanställda påverkas av att möta våldsutsatta barn, men våra samtal 

kom att handla om följderna av arbetet med kvinnorna eftersom det var dem som de främst 

arbetade med. Majoriteten av de kvinnojoursanställda hade kollegor som arbetade specifikt med 

barnen, vilket gjorde att deras eget arbete i huvudsak fokuserade på de våldsutsatta kvinnornas 

situation.  

 

Studiedeltagarna 

De fem kvinnojoursanställda som jag träffade för ett andra samtal har i uppsatsen fått namnen 

Monica, Nadja, Sara, Susanne och Louise. Sara och Susanne har själva valt sina pseudonymer (jfr 

Arvay, 1998), medan Monica, Nadja och Louise tyckte att det var svårt att komma på ett passande 

namn och bad mig välja åt dem. Innan studiedeltagarna valde sina pseudonymer benämnde jag 

dem som deltagare 1, 2, 3, 4 och 5 i mina anteckningar och i det transkriberade intervjumaterialet. 

Detta var ett sätt att anonymisera de kvinnojoursanställda (jfr Vetenskapsrådet, 2011). Av samma 

anledning har jag valt att inte skriva ut någon detaljerad information om deltagarna eller deras 

arbetsplatser i den färdiga uppsatsen. Det betyder att jag, i samråd med, studiedeltagarna har tagit 

bort viss information som har framkommit i intervjusamtalen, såsom deras ålder, utbildning och 

specifika detaljer om den kvinnojour som de arbetar på. Det bör dock påpekas att dessa åtgärder 

inte är någon garanti för att de kvinnojoursanställdas anonymitet är säkerställd. Det är möjligt att 

personer som känner, och arbetar med, studiedeltagarna kan identifiera dem genom att läsa deras 

berättelser.  

 

Jag har även funnit det viktigt att, i så stor utsträckning som möjligt, avidentifiera de våldsutsatta 

kvinnor som de kvinnojoursanställda berättar om i sina narrativ.  Jag har gjort detta genom att ta 

bort eller ändra personlig och specifik information om kvinnorna och deras situation, såsom deras 

ålder, ursprung och familjesituation. I första hand har jag tagit bort informationen. I narrativen 

markeras detta med (…). Jag har i vissa fall låtit information som kan betraktas som allmängiltig 

vara kvar, till exempel innehåller två av narrativen information om att kvinnan får kravbrev från 

inkassoföretag och Kronofogdemyndigheten. Jag har låtit denna information vara kvar, då detta 
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är en vanlig följd av det ekonomiska våld som kvinnor utsätts för (SOU 2006.65). Jag har vidare 

ändrat information som skulle kunna leda till att kvinnorna identifieras. Det kan till exempel 

handla om att jag har lagt till eller tagit bort antal barn som kvinnan har eller att jag har ändrat kön 

på personer i kvinnans omgivning (jfr Överlien, 2012). Detta har gjorts i samråd med de 

kvinnojoursanställda. På så sätt har jag försäkrat mig om att ändringarna inte har förändrat deras 

narrativ så mycket att poängen med det har gått förlorad.  

 
Samtalen 

Jag lät de kvinnojoursanställda välja var intervjusamtalet skulle äga rum. En av de 

kvinnojoursanställda bjöd in mig till sitt hem, medan en annan valde att träffa mig på den 

kvinnojour där jag, vid tiden för intervjun, var aktiv som volontär. De resterande tre intervjuerna 

genomfördes på de kvinnojoursanställdas arbetsplatser. Samtliga intervjusamtal spelades, efter 

samtycke, in på min smartphone. Jag förde även anteckningar under samtalen, där jag bland annat 

noterade studiedeltagarnas minspel och kroppsspråk (jfr Arvay, 1998; 2003). 

 

Jag inledde varje samtal med att berätta om vad jag var intresserad av att undersöka under mitt 

arbete med studien och vilken förförståelse som jag tog med mig in i intervjuarbetet (jfr Arvay, 

1998):  
 

Jag är intresserad av att undersöka hur kvinnojoursanställda påverkas av att dagligen ta del av 

våldsutsatta kvinnors och barns erfarenheter av våld - vad arbetet gör med ens syn på 

samhället, relationer till andra människor och hur det psykiska måendet påverkas. Min 

utgångspunkt när jag går in i intervjuarbetet är att ni påverkas på olika sätt och jag skulle nu 

vilja be dig att berätta om hur du påverkas av att möta våldsutsatta kvinnor och barn i ditt 

arbete på kvinnojouren? 

 

Förutom denna inledning hade jag inga fasta frågor som jag ställde till studiedeltagarna. Jag lät 

således inte intervjusamtalen styras av någon intervjuguide med färdiga frågor eller teman som är 

fallet vid strukturerade och halvstrukturerade intervjuer (Hydén, M. 2000a). Istället försökte jag 

skapa en intervjusituation som uppmuntrade de kvinnojoursanställda att fritt berätta om sina 

erfarenheter (jfr Riessman, 1997). Det gjorde jag genom att inta en lyssnarposition, där jag ställde 

öppna frågor och uppmuntrade de kvinnojoursanställda att utveckla sina resonemang genom att 

fråga efter exempel och be dem berätta mer om det som hände. Mitt fokus var här att skapa en 

relation till de kvinnojoursanställda så att de skulle känna sig trygga nog att öppna sig för mig (jfr 

Hydén, M. 2000a; 2000b). De kvinnojoursanställdas narrativ bör emellertid inte ses som resultatet 

av ett helt ´fritt´ berättande. Det finns många olika sätt att förmedla sina erfarenheter på och de 

narrativ som de kvinnojoursanställda formulerade är bara en av flera möjliga narrativa utsagor om 

samma händelse (Hydén, M. 2000a). De kvinnojoursanställdas narrativ utvecklades som svar på 

mina frågor och uppmaningar att utveckla vissa aspekter av berättelserna (jfr Hydén, L-C. 2008).  

 

Under samtalen med de kvinnojoursanställda märkte jag att det var svårare att ´locka fram´ 

narrativ än vad jag hade föreställt mig. Flera av de kvinnojoursanställda ägnade stora delar av 

intervjusamtalen åt att redogöra för sina erfarenheter i generella ordalag istället för att utveckla 

dem i narrativ form. Jag upplevde därtill att de kvinnojoursanställda hade svårt att hitta ord för att 

beskriva sina erfarenheter. Det var till exempel vanligt förekommande under intervjusamtalen att 

de kvinnojoursanställda började prata om de våldsutsatta kvinnornas upplevelser och känslor när 

jag frågade dem om deras erfarenheter. En möjlig tolkning av detta, som ligger i linje med Iliffe 

och Steed (2000), är att de kvinnojoursanställda har både vana och språkbruk för att prata om vad 

våldet gör med deras klienter, men de har inget av detta när det gäller att beskriva de egna 

erfarenheterna (a.a.). Jag märkte dock att allt eftersom intervjusamtalen fortskred så blev det 

lättare för de kvinnojoursanställda att berätta, vilket visar att tid och förtroende är viktiga faktorer 
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för att kunna forma berättelser (jfr Hydén, 2000a). Jag menar att detta kan vara anledningen till 

att de kvinnojoursanställda berättade flera berättelser under det tolkande samtalet (detta beskrivs 

under rubriken ”Fas 4: det tolkande samtalet”).  

 

Transkribering 

När det andra samtalet var avslutat var det dags att transkribera intervjumaterialet. Jag har, i likhet 

med Arvay (1998) och Riessman (2008b) betraktat transkriberingsprocessen som en form av 

tolkningsarbete (a.a.). Jag har försökt återge samtalen med mina studiedeltagare på ett sätt som 

ligger så nära den aktuella konversationen som möjligt, men jag utgår ifrån att det inte är möjligt 

att återskapa ett samtal exakt så som det uttrycks. Jag utgår också ifrån att de händelser som 

återberättas under samtalen inte är en exakt representation av de ´verkliga´ händelserna. Samtalen 

är att betrakta som retrospektiva konstruktioner som har skapats i samspel mellan studiedeltagaren 

och mig som lyssnare (Arvay, 1998; 2002; 2003).  

 

Jag utförde transkriberingen i två steg. Den första transkriptionen gjordes i form av ett utkast, 

vilket Arvay (1998) benämner som ett ´rough draft´ (a.a.). Det gick till på så sätt att jag lyssnade 

på de inspelade intervjusamtalen och, så ordagrant som möjligt, skrev ned vad som sades och hur 

det sades. Det sistnämnda innebär att jag noterade eventuella tystnader, pauser och känsloyttringar 

som kom till uttryck under samtalen7. Jag noterade även studiedeltagarnas kroppsspråk och 

minspel, i de fall som jag hade antecknat det (Arvay, 2003; Riessman, 1993). När transkriptionen 

var klar skrev jag ut den och skickade utskriften ifråga till mina studiedeltagare tillsammans med 

instruktioner om hur de skulle analysera sitt eget intervjusamtal (se bilaga 3)8.  

 

Det dröjde sedan en tid innan jag transkriberade intervjumaterialet en andra gång. Den här gången 

gjorde jag så att jag lyssnade på intervjusamtalen igen och identifierade de avsnitt där 

studiedeltagarna skildrade sitt arbete med våldsutsatta kvinnor i narrativ form. Därefter lyssnade 

jag på de utvalda avsnitten flera gånger och gjorde en mer noggrann transkribering av dem för att 

korrigera eventuella felciteringar och för att fånga pauser och känslouttryckningar som jag hade 

missat vid den första transkriberingen.  

 
Fas 4: Det tolkande samtalet 
 

Några veckor efter att det andra samtalet hade ägt rum träffade jag de kvinnojoursanställda för att 

genomföra det tolkande samtalet. Detta samtal hölls på samma plats som det föregående och det 

spelades, efter samtycke, in på min smartphone. När samtalet var klart transkriberades det enligt 

samma metod som jag använde när jag transkriberade det andra samtalet.   

 

Fokus under det tolkande samtalet var att utforska betydelsen av de erfarenheter som hade 

framkommit under det andra samtalet (jfr Arvay, 1998; 2003). Det gjordes genom att 

studiedeltagarna presenterade de tolkningar som de hade gjort med utgångspunkt i de instruktioner 

som de hade fått om hur de skulle tolka sitt eget intervjumaterial (se bilaga 3) och jag presenterade 

mina tolkningar av detsamma. Vi utforskade sedan gemensamt vad det innebär att, som 

kvinnojoursanställd, ta del av kvinnors våldserfarenheter. Studiedeltagarna gjorde det utifrån sin 

position som kvinnojoursanställd, medan jag gjorde det utifrån min position som forskare med 

                                                      
7 De symboler som har använts i transkriptionerna redovisas i bilaga 4.  
8 Till skillnad från Arvay (1998), som bad sina studiedeltagare att tolka intervjumaterialet utifrån textens innehåll, 

forskningsfrågan, berättarens olika ´jag´-positioner och kulturella aspekter, så valde jag att förenkla instruktionerna 

genom att instruera de kvinnojoursanställda att tolka intervjumaterialet med utgångspunkt i innehåll, forskningsfrågan 

och ett makt- och genusperspektiv. Jag lade även till en fjärde, ´fri´ kategori för att fånga in aspekter som inte rymdes 

inom ramen för själva forskningsfrågan.   
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erfarenhet av att arbeta på kvinnojour.  

 

Under det tolkande samtalet gavs de kvinnojoursanställda även möjlighet att utveckla sina 

narrativa utsagor – och berätta nya. Flera av de kvinnojoursanställda uppgav att deras 

genomläsning av transkriptionen från det andra samtalet hade fått dem att minnas andra situationer 

då de hade blivit påverkade av sitt arbete på kvinnojouren och de formulerade nu narrativ om hur 

de hade känt och agerat vid dessa tillfällen. Det visar att det finns ett värde i att hålla flera 

intervjuer på samma tema med en och samma studiedeltagare (jfr Hydén, M. 2000b; Riessman, 

2008b). För att tala med Margareta Hydén (2000a; 141): ”Allt är inte möjligt att säga vid ett och 

samma tillfälle. Olika tidpunkter erbjuder olika uttrycksmöjligheter” (a.a.).  

 

Fas 5: Formulerandet av narrativ 

När de tolkande samtalen var genomförda och inspelningarna från samtalen var transkriberade var 

det dags att påbörja arbetet med att formulera narrativ. Enligt Arvays (1998; 2003) 

metodbeskrivning ska detta göras genom att forskaren sammanfogar de berättelser som 

studiedeltagaren har berättat under intervjuerna till ett sammanhängande narrativ (a.a.). Jag har 

här valt att inte följa Arvays exempel. Istället läste jag igenom intervjumaterialet upprepade 

gånger för att finna utsagor som matchade min definition av vad ett narrativ är. Jag intog således 

rollen som ´berättelsefinnare´ i motsats till Arvay som agerar som ´berättelseskapare´ (jfr Larsson, 

Sjöblom & Lilja, 2008). Att vara ´berättelsefinnare´ handlar inte, som namnet antyder, om att 

´upptäcka´ berättelser som redan finns i intervjumaterialet. Det är tvärtom en komplex tolkande 

uppgift, där det är jag som forskare som avgör var de aktuella narrativen ska börja och sluta i den 

skrivna texten. Det betyder att jag, även i detta avseende, bör betraktas som medskapare av de 

narrativ som analyseras i uppsatsen (Hyden, M. 2008; Riessman, 2008a).  

 

När jag hade identifierat vad som, enligt min definition, kunde betraktas som narrativ i 

intervjumaterialet var det dags att urskilja vilka narrativ som skulle bli föremål för analys. Jag 

började med att välja bort de narrativ som inte rymdes inom uppsatsens syfte och frågeställningar. 

De narrativ som valdes bort handlade om kontakten med våldsutövare, om situationer då de 

kvinnojoursanställda hade, eller hade velat, ta med de våldsutsatta kvinnorna hem till sig och om 

situationer då de kvinnojoursanställda hade blivit påverkade av sådant som inte hade med våldet 

eller dess konsekvenser att göra, såsom en kvinnas psykiska sjukdom. När detta var klart 

kategoriserade jag de kvarstående narrativen och fick på så sätt fram två teman (Riessman, 2008b). 

Här använde jag mig av en induktiv forskningsstrategi, där jag utgick ifrån det empiriska 

materialet istället för att låta mig vägledas av teori (Larsson & Goldberg, 2008). De teman som 

formulerades benämns som mötet med de våldsutsatta kvinnorna och mötet med det ´nya´ 

samhället. På grund av uppsatsens begränsade format har det inte varit möjligt att låta alla narrativ 

vara med. De narrativ som presenteras i uppsatsen visar på olika aspekter inom respektive tema 

och representerar därmed bredden av erfarenheter hos de kvinnojoursanställda (jfr Överlien, 

2012).  

 

Efter att jag hade valt ut och tematiserat narrativen kontaktade jag de kvinnojoursanställda för att 

ge dem möjlighet att lämna kommentarer och korrigera eventuella felaktigheter i sina respektive 

narrativ. I detta skede lyckades jag få tag på fyra av de fem kvinnojoursanställda. Ingen av de 

kvinnojoursanställda ville korrigera representationen av sig själv eller händelsen som de hade 

berättat om. Två av de kvinnojoursanställda framförde önskemål om att ändra specifika detaljer i 

narrativet som gjorde det möjligt att identifiera dem själva eller den kvinnojour där de arbetade.     
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Narrativ analys 

I uppsatsen använder jag mig av en strukturell narrativ analys i kombination med en dialogisk 

narrativ analysmetod. På så sätt har jag både kunnat fokusera på strukturen och innehållet i de 

kvinnojoursanställdas narrativa utsagor och analysera hur de kvinnojoursanställda, i samspel med 

mig, positionerar sig och konstruerar sin identitet som kvinnojoursanställd (Riessman, 2008b). 

För att analysera strukturen i narrativen har jag hämtat inspiration från den sociolingvistiska 

forskaren William Labov (1972; Labov & Waletzky; 1967) som menar att ett (fullständigt) 

narrativ består av sex delar som alla har olika funktioner. Enligt Labov (1972; Labov & Waletzky; 

1967) inleds ett narrativ med en sammanfattning (abstract) som presenterar handlingen i 

narrativet. Därefter följer en orientering (orientation) där berättaren presenterar vilka som ingår i 

berättelsen, samt var, när och i vilken situation händelseförloppet utspelar sig. Efter det följer en 

sekvens av händelser (complicating action) och en utvärdering (evaluation) där berättaren delger 

lyssnaren sin upplevelse av det som händer i narrativet och på vilket sätt det ses som meningsfullt. 

Narrativet avslutas med en upplösning (result/resolution) och en koda (coda) som signalerar att 

narrativet är slut och återtar lyssnaren till nuet (Labov, 1972; Labov och Waletzky, 1967).  I likhet 

med Riessman (1993; 2008b) har jag funnit Labovs strukturella analysmodell användbar i det 

inledande skedet av analysprocessen, då jag har analyserat vad de kvinnojoursanställda uttrycker 

i sina narrativ och hur de uttrycker det (a.a.). Labovs (1972; Labov & Waletzky; 1967) modell har 

varit särskilt användbar när det gäller att identifiera de utvärderande delarna av narrativen, där 

studiedeltagaren förmedlar narrativets poäng och indikerar hur hon vill bli förstådd (jfr Patterson, 

2013). Modellen har även varit användbar när det gäller att synliggöra hur de kvinnojoursanställda 

löser berättarens problem (the teller´s problem), det vill säga hur hon övertygar lyssnaren om att 

de händelser som hon berättar om i narrativet verkligen har inträffat (Riessman, 2008b). Slutligen 

har Labovs (1972; Labov & Waletzky; 1967) analysmodell använts för att analysera hur de 

kvinnojoursanställda, genom sina berättelser, skapar mening kring sina upplevelser och sig själva 

(Riessman, 1993; Riessman, 2008b).  

 

Labovs (1972; Labov & Waletzky; 1967) strukturella analysmodell bygger på antagandet att det 

som en studiedeltagare berättar om i sitt narrativ är en direkt representation av det som ´verkligen´ 

hände. Detta antagande lämnar inget utrymme för att analysera hur den narrativa utsagan skapas 

i samspel med forskaren (Patterson, 2013). För att bredda analysen till att även innefatta samspelet 

mellan studiedeltagaren och forskaren har jag valt att kombinera Labovs (1972; Labov & 

Waletzky; 1967) strukturella modell med en dialogisk analysmodell, vars fokus är att analysera 

hur studiedeltagaren konstruerar sin identitet genom att positionera sig i förhållande till mig som 

forskare, de individer som finns med i narrativet och den sociala, historiska och kulturella kontext 

som hon befinner sig i (Riessman, 2008a; Riessman, 2008b). För att tala med Riessman (2008a), 

så visar studiedeltagarna inte upp ett enhetlig ´jag´ i sina narrativ. Istället växlar de mellan olika 

´deljag´ och framställer därmed de ´jag´ som bäst stämmer överens med hur de vill bli uppfattade 

i den specifika situationen (a.a.). Genom att synliggöra och analysera de kvinnojoursanställdas 

positioneringar i narrativen är det möjligt att nå kunskap om hur de konstruerar sin identitet som 

kvinnojoursanställd mot bakgrund av ett framträdande (jfr Riessman, 2008a). Här blir det också 

viktigt att synliggöra min roll som medskapare av narrativen, vilket är anledningen till att jag har 

valt att inkludera mina frågor och kommentarer i de narrativa utsagor som presenteras (jfr Hydén, 

L-C. 2008).  

 

Uppsatsens tillförlitlighet  

Vi har nu kommit till den sista delen i metodkapitlet. Här kommer jag att diskutera och reflektera 

kring uppsatsens tillförlitlighet. I denna diskussion har jag valt att frångå den traditionella 

betydelsen av begreppen reliabilitet och validitet då jag, liksom Riessman (2002), utgår ifrån att 
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det inte är möjligt att värdera tillförlitligheten i narrativa studier på detta sätt (a.a.). I narrativ 

forskning går det nämligen inte att tala om en ´historisk sanning´, eftersom händelser kan 

representeras på många olika sätt. Det handlar snarare om en ´narrativ sanning´, det vill säga hur 

händelsen konstrueras i just denna berättelse. Det medför att reliabilitetsbegreppet, som handlar 

om att göra tillförlitliga mätningar, inte är användbart för att utvärdera narrativa studier och att 

validitetsbegreppet behöver fyllas med ett annat innehåll (Johansson, 2005; Larsson & Goldberg; 

2008; Riessman, 2000; Trost, 2005; Riessman 2008a).  

 

I arbetet med uppsatsen har jag strävat efter att uppnå tillförlitlighet genom att ta min utgångspunkt 

i Riessmans (2002) fyra validitetskriterier som handlar om att pröva om den narrativa analysen är 

övertygande och möjlig, om den är överensstämmande med studiedeltagarnas utsagor och 

tolkningar, om det finns ett sammanhang på så sätt att de olika delarna i analysen hänger samman 

och bildar en fullständig och meningsfull enhet och om studien kan ligga till grund för andra 

forskningsstudier, det vill säga om det finns en pragmatisk nytta (Riessman, 2002; Johansson, 

2005; Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008). För att göra det möjligt att bedöma om min analys av de 

kvinnojoursanställdas narrativa utsagor är övertygande och möjlig har jag valt att presentera 

omfattande berättelsecitat i uppsatsen. I berättelsecitaten har jag inkluderat mina egna frågor och 

kommentarer för att visa hur jag är delaktig i konstruktionen av narrativen. Jag har även i så stor 

utsträckning som möjligt presenterat flera möjliga tolkningar av narrativen för att göra det möjligt 

för läsaren att bedöma giltigheten i min analys (jfr Hydén, L-C. 2008; Johansson, 2005; Larsson, 

Sjöblom & Lilja, 2008). Jag har vidare strävat efter att synliggöra huruvida mina tolkningar och 

mina studiedeltagares tolkningar av narrativen stämmer överens med varandra. Detta har gjorts 

genom att studiedeltagarna har getts möjlighet att analysera intervjumaterialet tillsammans med 

mig (jfr Arvay, 2002). I praktiken har det gått till så att jag har uppmuntrat studiedeltagarna att 

reflektera kring meningen i de narrativa utsagorna i samband med att de har berättat dem och 

genom att studiedeltagarna har fått ta del av transkriptionen av det andra samtalet och analyserat 

den tillsammans med mig i ett tolkande intervjusamtal (detta beskrivs mer utförligt under rubriken 

”fas 4: det tolkande samtalet”). Detta har både varit ett sätt att jämna ut maktförhållandet mellan 

mig och mina studiedeltagare och att bredda analysen, så att narrativen inte enbart underkastas 

min förståelse och mina tolkningar (jfr Arvay, 2002; 2003). Det är emellertid inte möjligt att helt 

komma ifrån det hierarkiska förhållandet mellan forskare och studiedeltagare, då det är forskaren 

som väljer forskningsämne och forskningsfrågor, samt väljer vilka delar av det empiriska 

materialet som ska ingå i studien och tolkar detta (jfr Finlay, 2003). Under arbetet med analysen 

har jag arbetat aktivt för att synliggöra studiedeltagarnas tolkningar, men det är mina tolkningar 

som har getts störst utrymme i uppsatsen. Det beror både på att studiedeltagarna inte har gjort lika 

ingående tolkningar av intervjumaterialet som jag har gjort och att studiedeltagarnas 

tolkningsarbete inte har omfattat alla delar av intervjumaterialet. I vissa fall har det inneburit att 

studiedeltagarna har gjort en generell tolkning av sina erfarenheter, men de har inte tolkat just det 

narrativa avsnitt som jag har tagit med i uppsatsen.  

 

För att skapa ett sammanhang i analysen har jag strävat efter att framföra mina tolkningar på ett 

sätt som ger en meningsfull bild av narrativen, samtidigt som jag har relaterat det som sägs i 

narrativen till tidigare forskning (jfr Johansson, 2005; Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008). Jag har 

vidare försökt göra det möjligt för läsaren att bedöma tillförlitligheten i min analys genom att i så 

stor utsträckning som möjligt motivera och diskutera de tillvägagångssätt, val och tolkningar som 

jag har gjort under forskningsprocessen (jfr Johansson, 2005; Riessman, 2002; Trost, 2005; 

Widerberg, 2002). Jag har här använt mig av ett reflexivt förhållningssätt för att synliggöra mina 

utgångspunkter och därigenom visa var mina tolkningar ´kommer ifrån´ (jfr Johansson, 2005). Ett 

sätt att göra detta har varit genom att presentera min förförståelse i form av ett narrativ, som 

presenteras i det kommande kapitlet.   
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Kapitel 6: Mitt narrativ 

I uppsatsen antar jag ett reflexivt förhållningssätt, där jag vänder blicken mot mig själv och kritiskt 

granskar hur jag är delaktig i den forskning som jag producerar (jfr Johansson, 2005).  Det 

reflexiva förhållningsättet ligger i linje med uppsatsens narrativa forskningsansats inom vilken 

intervjun, och det empiriska material som skapas där, betraktas som en samkonstruktion mellan 

forskare och studiedeltagare (Hydén, L-C, 2008; Hydén, M, 2008).  Mot bakgrund av detta har 

jag under forskningsprocessen arbetat aktivt för att synliggöra min egen förförståelse om mitt 

forskningsämne. Det har jag gjort genom att skriva ned minnesberättelser om hur jag själv blev 

påverkad i möten med våldsutsatta kvinnor under min tid som kvinnojoursanställd (detta beskrivs 

mer utförligt i kapitel 5). Jag funderade länge över vad jag skulle göra med dessa minnesberättelser 

och bestämde mig slutligen för att redovisa en del av dem i form av ett sammanhängande narrativ 

för att synliggöra min förförståelse om hur det är att möta våldsutsatta kvinnor på en kvinnojour. 

Med detta sagt kommer jag nu att presentera mitt narrativ.  

 
Erfarenheter från mitt liv som kvinnojoursanställd  

Det är försommar och jag arbetar heltid på en kvinnojour i Stockholmsområdet. En av mina 

arbetsuppgifter under den här perioden är att göra en hot- och riskbedömning för en av mina 

klienter som har blivit utsatt för hedersrelaterat våld. Vi gör en livslinje, arbetar med 

nätverkskartor och går detaljerat igenom de olika former av våld som hon har varit med om under 

sitt liv. Det är varken första eller sista gången jag gör den här typen av hot- och riskbedömning, 

men den här gången påverkar det mig mer än jag egentligen vill tillstå. Jag vaknar på nätterna av 

att jag drömmer om det som min klient har berättat om. Jag märker att jag emellanåt stänger av 

och tappar fokus under våra samtal. Jag orkar inte ta in allt det hemska som hon berättar för mig. 

Jag känner mig lättad när hon avbokar ett samtal och måste tvinga mig själv att föreslå en ny tid. 

Jag försöker prata om hur jag känner i handledning, men vet inte hur jag ska formulera mig. Jag 

har inga ord för att beskriva det som händer med mig, så jag nöjer mig med ett konstaterande och 

lämnar sedan ämnet. Jag känner mig oprofessionell som reagerar så här starkt – kanske har jag 

efter sex års arbete med våldsutsatta nått en punkt då jag inte längre klarar av mitt arbete, då jag 

inte kan ta emot fler berättelser om våld och kränkningar? 

 

Vi gör klart hot- och riskbedömningen och jag känner mig mer stabil, men jag funderar mycket på 

vad det var som hände och hur jag har påverkats under de år som jag har arbetat på olika 

kvinnojourer. En uppenbar förändring som jag ser hos mig själv är att jag har blivit mer pessimistisk 

i min syn på världen och mänskligheten. Om jag hör en man vara oförskämd mot sin kvinnliga 

partner i mataffären är våld min första tanke, likaså om någon av mina väninnor berättar om en 

svartsjuk pojkvän. Jag ser våld i filmer, i böcker, på stan, även där det inte är uppenbart för andra 

att det är fråga om våld. Jag pendlar mellan att tänka att jag är realistisk och att jag är paranoid.  

 

Under den här perioden går mina tankar även till de olika arbetsplatser där jag har mött de 

våldsutsatta kvinnorna. Jag tänker på den kvinnojour där jag för närvarande är anställd och den 

trötthet jag känner efter ett långt arbetspass under vilket jag har levt tillsammans med de 

våldsutsatta kvinnorna och tagit emot den ångest och rädsla som de upplever till följd av våldet. 

Jag tänker på de dagar då jag och mina kollegor har varit så överbelastade av arbete att vi knappt 

har hunnit säga ett ord till varandra, än mindre kunnat stötta varandra när vi har känt oss stressade 

eller illa berörda. Jag konstaterar för mig själv att det är svårt att stötta de våldsutsatta kvinnorna 

fullt ut under sådana arbetsförhållanden, där det varken finns utrymme för reflektion eller 

återhämtning. Jag tänker också på en av de kvinnojourer som jag tidigare arbetade på och hur 

svårt det kunde vara att arbeta under en ideell styrelse som inte delade min arbetsvardag och inte 

hade möjlighet att agera som de chefer jag behövde när arbetet kändes övermäktigt. Jag upplevde 
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att det var svårt att sätta gränser för mitt uppdrag med kvinnorna, då arbetsbeskrivningen var 

otydlig och det inte fanns tillräckligt med resurser för att möta allas behov. Det medförde att jag 

samlade på mig många övertidstimmar under tiden som jag arbetade på kvinnojouren. 

 

Det här är funderingar som följer mig under sommaren och en bit in på hösten, samtidigt som jag 

arbetar intensivt med en kvinna vars socialsekreterare gör en annan bedömning gällande behov av 

skydd och stöd än vad jag gör. Jag brottas med starka känslor av ilska och maktlöshet under den 

här perioden. Jag är arg för att socialsekreteraren inte ser den utsatthet och rädsla som jag ser hos 

kvinnan och jag känner mig maktlös för att jag inte lyckas förmedla min bedömning till 

socialtjänsten. När hösten övergår till vinter känns det som om jag har gett upp hoppet och jag 

känner mig lika vanmäktig som min klient. Det går ytterligare ett par månader och jag möter nya 

våldsutsatta kvinnor på min arbetsplats. Jag känner ömsom sorg och förtvivlan, ömsom glädje och 

hopp om förändring. I januari avslutar jag min tjänst på kvinnojouren för att påbörja arbetet med 

min masteruppsats. 
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Kapitel 7: Möten som förändrar – resultat och analys 

I följande kapitel presenterar jag de narrativa utsagor som handlar om hur de kvinnojoursanställda 

påverkas av att dagligen möta kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation. Kapitlet består 

av två avsnitt; mötet med de våldsutsatta kvinnorna och mötet med det ́ nya´ samhället.  I analysen 

av narrativen använder jag mig av Labovs (1972; Labov & Waletzky, 1967) strukturella 

analysmodell (se figur 1) i kombination med dialogisk analys som synliggör hur de 

kvinnojoursanställda och jag interagerar under intervjusamtalen (Riessman, 2008b).  

 

 

  Figur 1: Labovs strukturella modell 

 
 

1. Sammanfattning (abstract)                  
2. Orientering (orientation) 
3. Händelser (complicating action) 
4. Utvärdering (evaluation) 
5. Upplösning (result/resolution) 
6. Avslutning/koda (coda)  

 

 
Introduktion av narrativets handling 
Orientering - vem? var? när? vad? 
Händelseförloppet – vad hände sedan? 
Berättarens perspektiv, poängen 
Resultatet – vad hände till slut? 
Signalerar att narrativet är slut  
 

(Labov, 1972; Labov & Waletzky, 1967; Johansson, 

2005) 
 

 
                                               

Mötet med de våldsutsatta kvinnorna  

I det här avsnittet kommer jag att presentera och analysera fem narrativ som handlar om hur de 

kvinnojoursanställda påverkas i mötet med våldsutsatta kvinnor. I narrativen framkommer det hur 

de kvinnojoursanställda reagerar när de ser, upplever och hör om kvinnors utsatthet och hur de 

agerar till följd av detta.  

 
En mammas ilska och sorg 

I det första narrativet är det Monica som är berättaren. Monicas narrativ kommer efter att jag har 

bett henne ge exempel på när hon har blivit påverkad av en våldsutsatt kvinnas situation eller 

berättelse. I likhet med flera av de andra kvinnojoursanställda som har fått den frågan svarar 

Monica genom att berätta en berättelse där emotionerna är i fokus:   

 
Zandra: Har du några andra så exempel på kvinnor som du har träffat som du har blivit 

väldigt påverkad av eller så? 

 

Monica: Ja, det var ju den där kvinnan där jag var med på rättegång som gällde hedersrelaterat 

[våld] (…) Hon var nästan bara en hårsmån från att bli dödad av sin före detta man (…) och 

hela familjen tog avstånd ifrån den här kvinnan för hon hade träffat en ny man och (3s) 

familjen stod helt på den här mannen som försökte döda hennes sida. Och sen på rättegången 

så bröt kvinnan ihop och grät och då skrattade hennes mamma, som satt på åhörandeplats då, 

åt att hon grät. Det var så chockerande för mig att se det som mamma själv. Jag skulle ju aldrig 

svika mina barn i något sammanhang, ta avstånd ifrån handlingen kanske, men inte från dom, 

men sen vet jag ju krafterna bakom när det gäller hedersrelaterat [våld]. Att det är kvinnans, 

mammans, roll att se till att döttrarna uppför sig och inte skiljer sig och skaffar en ny man och 

hon [mamman] hade ju misslyckats [med det] och var tvungen att ta avstånd ifrån henne 

[dottern]. Jag tror att den där mamman innerst inne grät lika mycket som dottern. Att se dessa 

krafter mot varandra påverkade mig väldigt, väldigt mycket. Jag kom på mig själv under 
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rättegången när jag satt där. Jag satt och svalde och svalde och svalde för att tårarna inte skulle 

komma och samtidigt kände jag att jag måste behärska mig för det var sån ilska som kom, 

såhär fysisk ilska, så att jag inte skulle ge mig på henne eller liksom (skrattar).  

 

Efter att jag har ställt den inledande frågan som ´framkallar´ Monicas narrativ finns det inget 

behov av uppföljande frågor eller kommentarer. Istället intar jag en ”lyssnarposition”, där jag låter 

Monica ta plats och utveckla sin berättelse (jfr Hydén, M. 2000a). I enlighet med Labovs (1972; 

Labov & Waletzky, 1967) modell börjar Monica sitt narrativ med en sammanfattning, där hon 

summerar att narrativet kommer att handla om en gång då hon var med på en rättegång där en 

kvinna som hade varit utsatt för hedersrelaterat våld var målsägande. Därefter kommer 

orienteringen som ger oss information om att bakgrunden till att det har blivit rättegång är att 

kvinnan som Monica är där för att stödja har blivit utsatt för ett mordförsök av sin före detta man 

och kvinnans familj står nu på mannens sida. Monica ger oss ingen information om när i tiden det 

här utspelar sig, men meningen ”och sen på rättegången så bröt kvinnan ihop och grät och då 

skrattade hennes mamma, som satt på åhörandeplats då, åt att hon grät” låter oss förstå att Monica 

och kvinnan nu befinner sig i rättssalen och att kvinnans mamma är där. Det är också här 

sekvensen av händelser utspelar sig; det blir rättegång, kvinnan bryter ihop och gråter och 

mamman skrattar åt henne. Resten av narrativet handlar om Monicas känslomässiga reaktioner på 

att kvinnans mamma skrattar åt sin dotter (utvärderingen i Labovs modell). Monica uttrycker att 

hon blir chockad och drar paralleller till sin egen roll som mamma genom att betona att hon själv 

aldrig skulle svika sina barn så som hon uppfattar att den utsatta kvinnans mamma gör. En möjlig 

tolkning är att Monica här positionerar sig själv som en ´god mamma´ i motsats till kvinnans 

mamma som inte står på sin dotters sida utan istället skrattar åt henne när hon är ledsen (jfr 

Riessman, 2008). Monica tar på detta sätt avstånd ifrån mammans agerande. För att ytterligare 

understryka sitt avståndstagande använder sig Monica av det som Labov kallar för ´intensifiers´ 

där hon repeterar ett ord för att betona sina känslor inför det som händer (jfr Patterson, 2013). 

Händelsen påverkade Monica ”väldigt, väldigt mycket” och hon ”svalde och svalde och svalde för 

att tårarna inte skulle komma”.  

 

De känslor som Monica för fram i narrativet är således sorg och ilska (jfr  Goldblatt & Buchbinder, 

2003; Grände, 2015; Iliffe & Steed, 2000; Strawderman, Rosen & Coleman, 1997). Monica 

beskriver dessa känslor på ett målande sätt. Som lyssnare kan jag föreställa mig hur Monica sitter 

där i rättssalen och sväljer för att inte börja gråta samtidigt som hon är så arg att hon är tvungen 

att behärska sig så att hon inte ska ge sig på mamman. När Monica beskriver den ilska som hon 

känner gör hon det med ett skratt. Inom narrativ forskning har skratt bland annat beskrivits som ett 

sätt att betona budskapet och dramatiken i en berättelse och som en kommentar till det som berättaren 

precis har uttryckt. Skratt kan både användas som ett sätt att uttrycka känslor och att dölja dem 

(Marander- Eklund, 2007).  I Monicas narrativ finns det utrymme för flera tolkningar när det gäller 

skrattets betydelse. En möjlig tolkning är att Monica skrattar för att hon är generad över sin starka 

reaktion som av lyssnaren skulle kunna tolkas som ett överskridande av gränsen för hennes 

professionella roll (jfr Wies, 2009). Skrattets funktion blir här att försöka dämpa kraften i den ilska 

som hon uttrycker och de ord som hon uttalar, både inför sig själv och inför mig som lyssnare (jfr 

Marander-Eklund, 2007). En annan möjlig tolkning är att betrakta skrattet som ett sätt att nå ut till mig 

som lyssnare och tala till vår (potentiellt) gemensamma erfarenhet av att känna ilska när våra klienter 

blir utsatta för kränkningar (jfr Marander-Eklund, 2007). Och det fungerar för som före detta 

kvinnojoursanställd kan jag identifiera mig med den ilska och de ´hämndfantasier´ som Monica ger 

uttryck för i narrativet (jfr Brown & O´Brien, 1998; Iliffe & Steed, 2000; Pearlman & Saakvitne, 

1995). När jag delger Monica mina tolkningar av skrattets potentiella betydelser och frågar henne vad 

hon tror att det står för svarar hon att skrattet var omedvetet från hennes sida, men att hon nu i efterhand 

kan tänka sig att det var ett dämpande skratt.  
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Intressant att notera är att samtidigt som Monica känslomässigt reagerar på, och tar avstånd ifrån, 

mammans handlingar så försöker hon finna en förklaring till varför hon agerar som hon gör. 

Monica hittar förklaringen i den hederskontext som mamman lever i, där det är hon som ansvarar 

för att dottern följer de normer som finns om hur en kvinna ska bete sig. När nu mamman har 

misslyckats med sin uppgift är hon tvungen att ta avstånd ifrån dottern för att rädda familjens 

anseende. Monica framför att hon tror att kvinnans mamma ”innerst inne gråter lika mycket som 

dottern”, vilket jag tolkar som att Monica ser mamman som ett offer för hederskontexten. En 

kontext där det inte är möjligt att visa sympati och stöd för den dotter som har satt familjens heder 

på spel. 

 

Vad är då poängen med Monicas narrativ? Här finns det utrymme för flera tolkningar. Monicas 

narrativ kan tolkas som ett narrativ som visar vilka starka känslor som arbetet med våldsutsatta 

kvinnor kan ge upphov till. Det är av den anledningen som narrativet till största delen består av 

Monicas känslomässiga reaktioner på att en mamma kan svika sin dotter så mycket att hon skrattar 

åt henne när hon gråter i en rättssal där hon befinner sig för att hennes före detta make har försökt 

döda henne. Det är också därför som narrativet inte har någon tydlig upplösning utan avslutas med 

att Monica beskriver sin ilska inför det som utspelar sig framför hennes ögon. Här kan skrattet, 

som sätter punkt för narrativet, ses som en markör som hjälper till att framhäva poängen i 

berättelsen (jfr Marander-Eklund, 2007). Men narrativet kan också förstås som ett narrativ som 

handlar om hur komplext och emotionellt påfrestande det kan vara att möta våldsutsatta kvinnor 

som lever i en hederskontext. Poängen blir här, enligt min tolkning, att föra fram de dubbla känslor 

som Monica upplever. Å ena sidan blir hon ledsen och arg över att mamman agerar som hon gör, 

men å andra sidan har hon genom sitt arbete lärt sig att den här typen av agerande inte 

nödvändigtvis speglar mammans ´äkta´ känslor utan kan vara ett sätt att förhålla sig till 

hederskontexten. Monicas narrativ ger oss därmed både kunskap om hennes dagliga arbete med 

våldsutsatta kvinnor på kvinnojouren och om de känslor som arbetet kan ge upphov till.  

 

Den tredje, och sista tolkningen, av narrativets poäng som jag kommer att lyfta fram här kommer 

från Monica själv:   
 

Zandra: Vad vill du visa när du berättar just det här narrativet? 

 

Monica: Det är väl att det är en händelse som har satt spår i mig, som utmärker sig och fortfarande 

så kan jag tänka på henne. (…) Den [händelsen] är inte inbakad i det här paketet [av kvinnor som 

jag har mött] utan den sticker ut och säkert på grund av att jag reagerade så starkt på den. Dom 

flesta gånger som jag får berättelserna till mig så känner jag ofta mera en tyngd i kroppen, att 

jag blir liksom lite trött och att det blir lite uppgivet, men det här var ju ren ilska och ren 

ledsamhet.  

 

I citatet beskriver Monica att anledningen till att hon berättade just denna berättelse när jag efterfrågade 

exempel på hur hon har blivit påverkad av en våldsutsatt kvinnas situation eller berättelse var att 

det är en händelse som ”sticker ut” och har ”satt spår” hos henne. Monicas syfte var således inte 

att berätta om en situation som speglar hur hon dagligen påverkas av mötet med våldsutsatta 

kvinnor på kvinnojouren, utan hon valde att berätta om en händelse som verkligen har påverkat 

henne och som hon fortfarande bär med sig. Så är även fallet med det narrativ som kommer att 

presenteras härnäst.  

 

Det farliga lyssnandet  

I det andra narrativet får vi möta Nadja som berättar om en period då hon var kontaktperson åt en 

kvinna som hon blev så känslomässigt påverkad av att hon, som hon själv beskriver det, började 

uppvisa liknande reaktioner och känslor som kvinnan. Narrativet kommer efter att Nadja, i 
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generella termer, har redogjort för hur hon påverkas av att ta del av kvinnors berättelser om våld. 

Nadja beskriver att hon tar in den rädsla och skräck som kvinnorna förmedlar under samtalen men 

att det är först efter ett samtal, när hon känner sig helt slut och tyngd, som hon förstår att hon har 

blivit påverkad. Nadja framför att hon blir särskilt påverkad när hon har flera jobbiga samtal efter 

varandra och att det då blir som ”en kedja” där hon blir mer och mer påverkad. Nadja avslutar den 

generella beskrivningen genom att konstatera att ”det krävs mycket och jag är-, det är jag själv 

som är arbetsverktyget”. Efter det inleder Nadja sitt narrativ:  
 

Nadja: Och (3s) det är en händelse som har påverkat mig så mycket att jag verkligen kan se det 

här med det farliga lyssnandet, att jag kan förstå det. För innan den här händelsen så hade jag 

en sån här tanke om att vem är jag att påverkas av det? (…) Det är som att minimera hennes 

upplevelse med att jag blandar in mig själv som om jag var viktig i händelsen. Hon har upplevt 

det. Jag får höra det och det ska va´ så jobbigt för mig. Tills jag blev riktigt påverkad.  

 

Zandra: Vad var det som hände då? 

 
Nadja: Det var en kvinna som flyttade in till oss (…) Och det här, utsatthet [för våld], ingen 

i Sverige (…) Hon hade många skulder på grund av honom för han [maken] hade använt 

hennes kort och det bara ramlade in en massa Kronofogdsanmälningar och (3s) ja, det 

försvårade. [Det var] saker hela tiden som försvårade och (1s) den här kvinnan var ju så-. Hon 

mådde så dåligt och hon visade bara förtroende för mig och hon visade så dubbla-, eller olika 

budskap. Till dom andra [kollegorna] så var hon bara tacksam och glad för all hjälp hon fick 

och sa bara ”tack, tack, tack” och till mig sa hon ”jag orkar inte, hjälp mig, annars går jag 

under.” 

 
Zandra: Mm. 

 
Nadja: (…) Det var bara dom orden hon sa om och om igen. ”Snälla hjälp mig”. Det var det 

hon förmedlade med dom här orden (…) Jag var helt lamslagen och visade symptom som jag, 

nu i efterhand, kan säga att jag blev helt deppig, jag hade svårt att sova, jag hade svårt att 

tänka. (…) Sen började hon gå ner i vikt (…) Hon försummade sig själv (…) Hon blev bara 

smalare och smalare och det enda hon sa hela tiden var ”hjälp mig, hjälp mig, annars går jag 

under.” 

 
Zandra: Mm. 

 
Nadja: Och när jag frågade ”hur? vad ska vi göra?” så var det så att hon ville åka dit hennes 

familj bodde. Hon ville träffa sina syskon och hon sa det om och om igen och jag förstod att 

det var jätteviktigt för henne. (…) Och sen så när jag sa det då på möte [med socialtjänsten] 

att ” hon måste få åka till [plats], hon måste få ladda om”, men det var inte möjligt. Och sen 

på måndan´ när jag skulle jobba då hade hon fått information om att hon kommer inte få åka 

till [plats] och jag läste bara i journalen att hon hade tagit det bra och det var inga konstigheter. 

Hon hade förstått och [sagt att] ”jag förstod nästan det” och sen hinner jag inte mer än att 

komma till jobbet (…) när hon liksom bara säger ”hjälp mig” och det är det första ord hon 

säger. ”Snälla [Nadja] hjälp mig”. Och jag blev, ”åh nej, liksom”, och det här dubbla att varför 

är det ingen annan som ser och samtidigt så förstod ju jag att hon säger ju ingenting men jag 

kunde inte tänka det då. Jag tänkte bara, det landade ännu mer hos mig. (…) Jag hade ju ingen 

lösning på hennes problem. Jag hade ju bara full panik av att hon var där hon var och jag var 

ju i närheten av henne. Två halta som försöker stötta upp. Det känns verkligen sådär att hon 

la´ så jättemycket tillit och hopp på att jag skulle lasta av henne och jag kände att jag själv 

höll på att drunkna i det här. Som hjälpare då så har jag gjort allt och vad kan jag göra mer? 

(…) Hur kan jag hjälpa henne? Och jag tänkte ju att hon behövde komma in i psykiatrin. 

 

          Zandra: Mm. 
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Nadja: (…) Jag vet inte, under den här tiden gick jag också ner i vikt och hade svårt att äta, jag 

hade svårt att sova, jag hade svårt-. Så det påverkade mig, absolut inte på samma sätt, men 

liknande som henne. Jag fick också krissymptom och det var ingenting annat i mitt liv som 

störde mig då såsom det kan va´ att det späs på, utan det blev verkligen parallellt med henne. 

 

Nadja fortsätter berätta om hur hon vid upprepade tillfällen kontaktade socialtjänsten och på olika 

sätt försökte förmedla att kvinnan inte kunde bo kvar på kvinnojouren för att hon mådde för dåligt. 

Socialtjänsten kom dit på möte, men kvinnan sa till dem att allt var bra samtidigt som hon hela 

tiden upprepade orden ”hjälp mig” till Nadja när ingen annan var närvarande. Det var nu sista 

dagen innan Nadja skulle gå på semester och hon hade precis avlagt rapport till sina kollegor om 

kvinnans mående: 
 

Nadja: [Jag] försökte prata med henne för samma sak då när jag var färdig med 

överrapporteringen så stod hon i dörren och sa ”snälla [Nadja] hjälp mig. Får jag åka till 

[plats]?” och då tog jag in henne och sa ”nej nu får du följa med in här [på kontoret]” (…) och 

sen förklarade jag att hon måste in på psykiatrin för hon mår psykiskt dåligt och hon måste få 

hjälp för det här kommer inte bli bra och hon är i ett tillstånd (…) och jag pratade om självmord 

att jag var orolig för det och hon sa bara ”jag är inte psykiskt sjuk” (5s) och igen samma sak. 

Sen går vi ut från rummet och hon bara ”nej ni behöver inte va´ oroliga, jag är inte psykiskt 

sjuk. Jag vill inte ha nån hjälp. Jag kan gå till doktorn på måndag”. Och det gjorde mig 

jätterädd, medan min kollega inte alls tyckte det utan sa ”hon är ju hjälpsökande, hon vill ju 

ha [hjälp]. Hon vill bara inte gå idag”. 

 
Zandra: Mm. 

 
Nadja: Och jag sa ”men förstår du inte vad det betyder? På måndag är inte jag här (3s) varför 

ska hon vänta till måndag? Om man är sjuk så går man idag. Hon har en plan och hon lugnar 

oss med att [hon ska gå på måndag]”. Och vi var oense där (3s) men sen när jag hade ringt till 

alla, som jag kan känna det är lätt att vara efterklok nu men jag kan verkligen känna att jag 

gjorde allt som stod i min makt och hundra gånger mer, 

 
Zandra: Mm 

 
Nadja: för att försöka tala om hur hon mådde och att det var fara för henne så det var ju med 

världens tyngsta steg som [jag gick]. Jag vågade nästan inte säga hejdå till henne. När hon sa 

”går du nu?” så vågade jag inte ens svara för att hon sa nåt annat till mig. Hon sa inte bara 

”går du nu?” utan hon sa nåt annat och det var så där. Det här som är så svårt att ta på i ord, 

men när det är en känsla som (3s) jag förstod (3s) och jag sa ”men jag kommer tillbaka och 

du ska till doktorn, snälla gå till doktorn”. Och jag hade ringt till soc[ialtjänsten] och dom 

skulle se vad dom kunde göra för att kanske tvångs[omhänderta henne], [och ta reda på om 

det] fanns det nånting man kunde göra för att försöka få en psykiatriker som kommer dit på 

plats och gör en bedömning eftersom hon vägrade. Så jag lämnade henne med det (5s) och 

gick hem och halvdog.  

 

Nadjas narrativ är omfattande och detaljerat och det sträcker sig över större delen av det en och 

en halv timme långa intervjusamtalet. Det är längre än ett narrativ egentligen bör vara när det ska 

bli föremål för narrativ analys men jag har ändå valt att ta med det eftersom det visar på något 

viktigt, nämligen hur de kvinnojoursanställda över tid kan påverkas av kontakten med våldsutsatta 

kvinnor. Det handlar alltså inte bara om att Nadja blir känslomässigt berörd eller att kvinnans 

känslor ´förs över´ till henne i samband med ett enskilt samtal. Det som Nadja berättar om kan 

närmast beskrivas som en process där hon blir mer och mer påverkad och efter en tid börjar 

uppvisa liknande reaktioner som den våldsutsatta kvinnan (jfr Bang, 2003).   
 

Nadjas narrativ är inte ett resultat av en specifik fråga. Istället kommer det efter en generell 
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beskrivning av hur Nadja påverkas av möten med våldsutsatta kvinnor. Mot bakgrund av detta 

kan Nadjas narrativ förstås som ett försök att mer specifikt beskriva hur denna påverkan kan ta 

sig uttryck. Jag får dock en känsla av att det är mer än så. Min tolkning är att det här är en berättelse 

som Nadja har väntat på att få berätta. Min känsla förstärks när jag frågar Nadja om hennes 

arbetsgivare erbjöd henne stöd under den här perioden och Nadja svarar att hennes chef inte tog 

hennes upplevelser på allvar och att hon aldrig fick möjlighet att riktigt bearbeta det som hände. 

Nadja uttrycker att intervjusamtalet, och analysen av det, har fungerat som en form av bearbetning 

för henne.  

 

I samtalen med Nadja förstår jag att den period som hon berättar om i narrativet har haft en 

avgörande betydelse för henne när det gäller hur hon ser på konsekvenserna av att lyssna till 

kvinnors berättelser om våld. Det blir särskilt tydligt i narrativets abstrakt, där Nadja berättar att 

hon tidigare hade svårt att förstå hur hon som kvinnojoursanställd skulle kunna bli påverkad av de 

våldserfarenheter som hon får ta del av i sitt arbete. ”Hon har upplevt det. Jag får höra det och det 

ska va´ så jobbigt för mig” säger Nadja och menar då, enligt min tolkning, att det för henne var 

självklart att våldet påverkar den kvinna som har blivit utsatt för det men det var inte lika självklart 

att Nadja själv, som enbart upplever våldet genom kvinnans berättelse, skulle kunna bli påverkad. 

Nadja avslutar narrativets abstrakt med att berätta att hennes uppfattning om ”det farliga 

lyssnandet” förändrades när hon själv genomlevde en period då hon blev riktigt påverkad. Nadja 

använder sig här av benämningen ”det farliga lyssnandet”, som är en term som återfinns i titeln på 

Hanna Olssons (2011) artikel Det farliga men viktiga lyssnandet som handlar om konsekvenserna av 

att, som professionell hjälpare, lyssna till berättelser om våld – så kallad sekundär traumatisering (a.a.). 

Med detta i åtanke är det även möjligt att förstå Nadjas narrativ som en berättelse om hur hon förstår 

sekundär traumatisk stress (jfr Figley, 1995a.).   

 

Efter att Nadja har presenterat handlingen i narrativet ställer jag frågan vad det var som hände. 

Här går jag in och stoppar Nadjas reflektioner kring vilken betydelse som händelsen har haft för 

henne och styr in henne på själva händelseförloppet eller annorlunda uttryckt: jag uppmuntrar 

henne att berätta om sina upplevelser i narrativ form. När Nadja sedan påbörjar berättandet är det 

som om orden rinner ur henne. I ett högt tempo för Nadja berättelsen framåt genom tiden, vilket 

gör att jag enbart behöver bekräfta att jag lyssnar genom att emellanåt inflika ett ”mm”. Här menar 

jag att det är viktigt att ha med sig att jag, trots att jag inte ´styrde´ Nadjas berättande genom att 

ställa följdfrågor, kan betraktas som medskapare av narrativet då det var jag som introducerade 

ämnet för intervjusamtalet (jfr Riessman, 1997).  

 

I likhet med Monica tidsbestämmer inte Nadja den händelse som hon berättar om i narrativet, men 

meningen ”det var en kvinna som flyttade in till oss” gör att vi kan anta att händelseförloppet 

utspelar sig på kvinnojouren. Här presenteras också den kvinna som Nadja var kontaktperson åt 

och av Nadjas beskrivning förstår vi att kvinnan befinner sig i en svår situation, både mentalt, 

ekonomiskt och socialt. Nu inleds också själva intrigen i narrativet: kvinnan anförtror sig bara till 

Nadja och därmed är det ingen av Nadjas kollegor som förstår hur dåligt kvinnan egentligen mår. 

Nadja berättar om detta genom att, i citatform, återge kvinnans upprepade rop på hjälp (”snälla 

hjälp mig”) kontra kvinnans tacksamhet gentemot Nadjas kollegor (”tack, tack, tack”).  Sekvensen 

av händelser fortsätter sedan genom att kvinnans mående försämras: hon går ner i vikt, hon 

försummar sig själv och upprepar hela tiden ”hjälp mig” i samtalen med Nadja. Efter en tid blir 

kvinnan mer konkret gällande vilken typ av hjälp hon önskar. Hon vill lämna kvinnojouren för en 

tid för att hälsa på sin familj. Nadja tar upp detta med socialtjänsten, men kvinnan får besked om 

att det inte är möjligt. Här återkommer Nadja till de dubbla budskap som kvinnan förmedlar. Inför 

Nadjas kollegor uttrycker kvinnan att hon förstår socialtjänstens beslut, men i samtalen med Nadja 

fortsätter hon att vädja om hjälp. Sekvensen av händelser i den första delen av narrativet avslutas 

med att Nadja tänker att kvinnan behöver hjälp av psykiatrin.  
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Narrativets första del är fullt av utvärderingar, där Nadja beskriver hur hon påverkades av arbetet 

med kvinnan: precis som kvinnan uppvisade hon krissymptom, blev lamslagen och deppig och 

fick svårigheter att sova, äta och tänka. Nadja framför vidare att det inte var någon annan av 

kollegorna som såg hur illa ställt det var med kvinnan. Jag tolkar det som att Nadja upplever att 

hon och kvinnan stod helt ensamma och att kvinnan lade allt sitt hopp om hjälp hos henne, vilket 

ingav Nadja en känsla av att hon höll på att drunkna. Nadja uttrycker ”jag hade ju bara full panik 

av att hon var där hon var och jag var ju i närheten av henne. Två halta som försöker stötta upp”. 

Jag förstår det som att Nadja med dessa ord betonar känslan av att hon och kvinnan stod ensamma 

och att hon med hjälp av metaforen ”två halta som försöker stötta upp” försöker förmedla sin 

känsla av att vara lika hjälplös som kvinnan.  

 

Till skillnad från Monicas reaktioner, som uppstod i samband med en enskild händelse, så kan de 

reaktioner som Nadja beskrivet i narrativet förstås som utvecklade över tid. Här är det möjligt att 

dra paralleller till begreppen sekundär traumatisk stress och ställföreträdande traumatisering, som 

handlar om att den professionella hjälparen utvecklar liknande reaktioner som sina klienter till 

följd av att hon tar del av deras våldserfarenheter (jfr Figley, 1995a; Newell & MacNeil, 2010). 

De begrepp som används inom den tidigare forskningen kan således hjälpa oss att få en fördjupad 

förståelse för Nadjas reaktioner. Det ligger dock inte i linje med uppsatsens syfte att utröna 

huruvida Nadjas reaktioner verkligen är tecken på sekundär traumatisk stress och 

ställföreträdande traumatisering.  

 

När vi kommer in i den andra delen av narrativet har Nadja vid upprepade tillfällen kontaktat 

socialtjänsten och förmedlat att kvinnan mår för dåligt för att bo i kvinnojourens skyddade boende. 

I den här delen av narrativet utgörs sekvensen av händelser till största delen av samtal som Nadja 

för med den våldsutsatta kvinnan och med en av sina kollegor. I det första samtalet, som Nadja 

har med den våldsutsatta kvinnan, framgår det att Nadja förklarar sin oro för kvinnan och 

uppmanar henne att gå till psykiatrin. Kvinnan svarar att hon inte är psykiskt sjuk men att hon kan 

tänka sig att besöka en läkare på måndagen. Beskrivningen av samtalet följs av en utvärdering där 

vi får veta att kvinnans svar gör Nadja ”jätterädd” då hon tolkar det som att hon har en plan på att 

skada sig själv medan Nadjas kollega, i samtal med Nadja, uttrycker att hon tolkar det som att 

kvinnan vill ha hjälp men inte vill gå just den dagen. Möjligen handlar inte detta bara om att Nadja 

och kollegan har olika uppfattningar om kvinnans mående och hjälpbehov. En möjlig tolkning är 

att de, i den här situationen, också har olika uppfattning om vad som är deras uppgift, medan 

Nadja tar på sig rollen som kvinnans ´räddare´ betraktar kollegan sin roll som ´alternativgivare´ 

vars uppgift är att stötta kvinnan i hennes egna val (jfr Powell-Williams, White & Powell-

Williams, 2013).  

 

Efter utvärderingen fortsätter sekvensen av händelsen med att Nadja ringer till ”alla” och 

förmedlar sin oro för kvinnan. Vi får inte veta vilka Nadja syftar på när hon refererar till ”alla”, 

men en möjlig tolkning är att hon menar socialtjänsten och kanske även psykiatrin. Nadja berättar 

sedan att hon lämnar kontoret med ”världens tyngsta steg”. På väg ut från kvinnojouren pratar hon 

med kvinnan som frågar om hon ska gå nu, men Nadja tolkar det som att kvinnan menar något 

annat med sina ord. ”Det var så där. Det här som är så svårt att ta på i ord men när det är en känsla 

som (3s) jag förstod” uttrycker Nadja och utvärderar här, enligt min tolkning, både hur hon 

upplevde kvinnans sätt att uttrycka sig just då och kvinnans sätt att utrycka sig under hela den 

period som hon hade arbetat med henne. Nadja betonar sina känslor genom att lägga in en paus 

innan hon uttrycker att hon ”förstod”. Pausen markerar, enligt min tolkning, hur svårt det här 

samtalet var för Nadja (jfr Johansson, 2005). Nadja beskriver sedan att hon svarade på kvinnans 

”går du nu?” genom att försäkra henne om att hon kommer att komma tillbaka och återigen 

uppmana henne att besöka en läkare. Efter detta hoppar Nadja tillbaka i tiden och berättar om det 

samtal som hon hade med socialtjänsten tidigare under dagen, under vilket Nadja och 
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socialtjänsten kom överens om att de skulle försöka sätta kvinnan i kontakt med psykiatrin för att 

få en bedömning av hennes mående. Narrativet får sin upplösning när Nadja lämnar kvinnojouren 

och går hem och ”halvdör.” Jag tolkar det som att Nadja vill förmedla att hon gjorde allt vad hon 

kunde för att hjälpa kvinnan innan hon gick på semester. Nadjas slutliga utvärdering, att hon 

”halvdog”, kan tolkas som en sammanfattning av hur påfrestande den här perioden var för henne. 

En period då Nadja, näst intill, samexisterade med den våldsutsatta kvinnan genom att ta del av 

och bära hennes utsatthet och smärta.  

 

Narrativets avslutning, såsom jag har framställt det här, säger ingenting om vad som hände efter 

att Nadja har lämnat kvinnojouren. Frågor som ”kunde Nadja släppa kvinnan och koppla av på 

sin semester?” ”var kvinnan kvar när Nadja kom tillbaka till kvinnojouren?” och ”vad hände då?” 

blir hängande i luften. I ett försök att besvara dessa frågor kommer jag nu att presentera den 

avslutande delen av Nadjas narrativ. Vi kommer in i narrativet efter att Nadja har berättat att hon 

var helt dränerad på energi när hon kom hem från arbetet och inte orkade ta sig för någonting, 

samtidigt som hon inte kunde släppa tanken på kvinnan och flera gånger var på väg att ringa till 

kvinnojouren för att erbjuda kvinnan att komma hem till henne. Nadja berättar:   

 
Nadja: Jag sov inte den natten heller och sen nästa dag såg jag till att jag inte var själv så jag 

åkte till min bror som bor på landet, där min familj var. Så jag omringade mig av min familj 

och jag sa att jag vill inte va´ själv” och alla trodde ju att nånting hade hänt, men jag agerade 

som att-. Jag sa ”ni måste-, jag kan inte va´ själv, jag måste ha er” och dom sa bara ”kom, vad 

är det med dig? Hur ser du ut?” och jag sa ”nej, det är bara jobbigt på jobbet” (…) Och jag 

var helt förlamad tills då (2s) på morgonen ringer min kollega från jobbet och jag ser på en 

gång att-, och jag vet att det är hon som jobbar [namn på kollega] då (…) och jag tänker såhär 

direkt när jag ser hennes nummer att nu ringer hon och berättar nåt.  

 

Zandra: Mm.  

 

Nadja: Och då säger hon att hon [kvinnan] är försvunnen (…) och frågar ”vad gör jag nu?” 

Och då var klockan halv nio och då dog jag en bit, det var så där. Dels var det läskigt, det var 

som det var nåt som brast. Att det bara släppte för att det var en sån anspänning att bara vänta 

på att nåt ska hända. Det hade ju hållit på alldeles för länge (…) Så när jag väl fick höra så 

förstod jag att nu har nåt hemskt hänt, men jag visste ju inte vad och det visste inte hon [min 

kollega] heller bara att hon var borta (…) Sen så (suckar) ringde dom klockan tolv och sa att 

hon hade försökt ta sitt liv och hon låg med allvarliga, livshotande skador under operation (6s) 

det var också overkligt. Alltså det var för overkligt för att ta in och samtidigt så var det som 

(5s) alla dom här men ”gud, jag visste det”, och en konstig känsla av att ”där ser ni då! Jag 

var inte galen, alltså, det var nånting”. Det var blandat ilska och alla dom här känslorna som 

kommer liksom, förtvivlan. (…) Men det fanns ingen beredskap på jobbet för det (3s) det är 

så lätt att säga dom här sakerna att ”ja, men du gjorde ju vad du kunde”.  

 

          Zandra: Mm.  

 
Nadja: Nej det gjorde vi ju inte. Vi borde ha gjort mer alltså för nånstans så larmade hon hela 

tiden och känslor det är ju bara ord när nån säger, vi skulle ju ha mer professionell [hjälp] 

alltså hur omhändertar man-, för nu är ju det här en ytterlighet som jag hoppas aldrig, aldrig, 

aldrig kommer hända igen, men jag tänker liknande historier behöver ju inte ha det här 

dramatiska slutet för jag förstod att även om hon inte hade försökt ta sitt liv så hade ju hon 

påverkat mig i tre månaders tid.  

 

Precis som de två andra delarna av narrativet är den här delen fylld av utvärderingar som 

åskådliggör Nadjas känslor under händelseförloppet. Vi får veta att Nadja söker sig till sin familj 

för att, som jag tolkar det, få stöd efter den jobbiga tid som hon har haft på kvinnojouren. Nadja 

kan dock inte riktigt uttrycka sina känslor inför familjen (”jag var helt förlamad”) utan säger att 
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”det är bara jobbigt på jobbet”. När Nadjas kollega sedan ringer till Nadja och berättar att kvinnan 

är försvunnen så släpper den anspänning som hon har känt under en längre tid och alla känslor 

kommer på en gång: Nadja blir rädd (”det var läskigt”) och ”dör en bit”, eftersom hon förstår att 

någonting hemskt har hänt. Mot bakgrund av den information som vi nu har om vad som hände 

med kvinnan är det möjligt att tolka Nadjas uttryck ”då dog jag en bit” som en förvarning om vad 

som ska komma härnäst. Nadja suckar sedan när hon berättar att kollegorna ringde igen tre och 

en halv timme senare och talade om att kvinnan hade försökt begå självmord och nu befann sig 

på sjukhuset. Jag tolkar sucken som ett uttryck för hur svårt det var för Nadja att ta in den 

information som hon fick från kollegorna (”det var så overkligt”). Nadja beskriver vidare att hon 

var arg och förtvivlad över beskedet, samtidigt som hon nu fick en bekräftelse på att hon hade haft 

rätt i sin bedömning av kvinnans mående, ”Gud jag visste det. Där ser ni då! Jag var inte galen”, 

uttrycker Nadja. Narrativet får sin upplösning genom att Nadja konstaterar att kvinnojouren inte 

hade någon beredskap för att hantera det som hände. Här utvärderar även Nadja kvinnojourens 

agerande under tiden som kvinnan var placerad där – de hade inte gjort tillräckligt för att hjälpa 

kvinnan. Det skulle också kunna tolkas som en kritik mot kvinnojouren, som inte hade tillräckligt 

med resurser, och mot Nadjas kollegor, som inte hade lyssnat på kvinnan när hon signalerade att 

hon behövde hjälp. Narrativet avslutas med, vad jag uppfattar som, en koda där Nadja framför att 

”jag förstod att även om hon inte hade försökt ta sitt liv så hade ju hon påverkat mig i tre månaders 

tid.” Kodan påvisar, enligt min mening, både narrativets relevans i nutid och lyfter fram en av 

dess möjliga poänger (jfr Jägervi, 2016)– det var inte vad som faktiskt hände med kvinnan som 

var det viktiga med berättelsen. Det var att visa vilka konsekvenser händelsen har fått för Nadja.  

 

Den strukturella analysen synliggör hur Nadja, genom sitt sätt att organisera händelseförloppet 

och delge lyssnaren sitt perspektiv på det som hände, skapar mening kring sina erfarenheter. Jag 

menar att Nadja på detta sätt löser, vad Riessman (2008b) kallar, berättarens problem (eng. the 

teller´s problem): hon övertygar lyssnaren (och kanske även sig själv) om att hon gjorde vad hon 

kunde utifrån de rådande omständigheterna och konstruerar därigenom en identitet som en ´god´ 

kvinnojoursanställd (jfr Riessman, 1990; 2008b). För att fördjupa denna tolkning ytterligare 

kommer jag att ta hjälp av den dialogiska analysmodellen som synliggör hur Nadja konstruerar 

mening och framställer identitetsanspråk genom att positionera sig i förhållande till sin omgivning 

(Riessman, 2008a; 2008b).  

 

I narrativet positionerar sig Nadja, enligt min tolkning, som ett aktivt handlande subjekt (jfr 

Riessman, 2008a). Det är Nadja som förmedlar kvinnans önskemål och hjälpbehov till 

socialtjänsten och det är Nadja som försöker få kvinnan att söka hjälp hos psykiatrin. Nadja gör 

således, som hon själv uttrycker det, allt som står i hennes makt och ”hundra gånger mer” för att 

hjälpa kvinnan. Nadja positionerar sig här gentemot sina kollegor som i narrativet framställs som 

omedvetna om kvinnans psykiska ohälsa. Kollegorna ser en kvinna som är tacksam för den hjälp 

hon får (”till dom andra [kollegorna] så var hon bara tacksam och glad för all hjälp hon fick”), 

visar förståelse för socialtjänstens beslut (”jag läste bara i journalen att hon hade tagit det bra och 

det var inga konstigheter”) och är villig att söka hjälp (”min kollega (…) sa ´hon är ju 

hjälpsökande´”). Detta i motsats till Nadja som, via kvinnans upprepade böner om hjälp, får en 

annan uppfattning om hur kvinnan egentligen mår. Min tolkning är att Nadjas position som 

handlande subjekt begränsas av att hennes försök att hjälpa kvinnan inte får något gehör hos 

omgivningen - kvinnan anser inte att hon behöver den hjälp som Nadja föreslår, kollegorna har 

en annan bild än Nadja när det gäller kvinnans mående och behov av stöd och socialtjänsten får 

information om kvinnans mående men agerar inte. I narrativets avslutande del, då kvinnan 

försöker ta sitt liv, visar det sig dock att Nadjas oro var befogad. ”Hon var inte galen, det var 

nånting.” Mot bakgrund av sitt framträdande i narrativet konstruerar Nadja en positiv identitet 

som kvinnojoursanställd. Nadja gjorde vad hon kunde för att hjälpa kvinnan, men 

omständigheterna gjorde att det inte var möjligt.   



37  

I likhet med Monica framför Nadja att hon berättade om just denna händelse för att det är en händelse 

som har satt spår hos henne. Det är en händelse som hon alltid kommer att bära med sig och som hon 

menar påverkar henne än idag, trots att det har gått flera år sedan den ägde rum. Nadja menar att hon 

efter händelsen har ”sett kvinnan i flera andra kvinnor” som har mått psykiskt dåligt till följd av det 

våld som de har blivit utsatta för och att hon då har blivit rädd att samma sak ska hända igen. Det har 

medfört att Nadja numera är extra uppmärksam på om hennes klienter uppvisar suicidala eller 

depressiva tecken. Nadja uttrycker att hon tror att hon påverkades så mycket i mötet med just den här 

kvinnan för att kvinnan var så utsatt, för att det pågick under så lång tid och för att hon bara anförtrodde 

sig till Nadja, vilket gjorde att Nadja lämnades ensam med sina upplevelser och känslor. Nadja håller 

med om de tolkningar som jag har gjort av hennes narrativ. Hon menar att jag har lyckats fånga den 

ensamhet och utsatthet hon kände när händelsen utspelade sig och att hon, när hon får narrativet 

uppläst för sig, inser att hon har påverkats mer av händelsen än hon faktiskt har trott. 

 
Att överta ansvaret för en kvinnas liv  

I det tredje narrativet är det Sara som är berättaren. Saras narrativ kommer efter att hon har uttryckt 

att hon upplever att hon ibland lever parallellt med de våldsutsatta kvinnornas ångest och 

hjälplöshet och att hon, precis som kvinnorna, blir frustrerad på myndigheterna och samhället när 

kvinnorna inte får den hjälp som de behöver. ”Ibland tror jag nästan att jag gör det för dem. Jag 

tar över deras frustration och bär den liksom” säger Sara. Sara uttrycker att hon blir osäker och 

tänker att hon inte kan hantera sitt jobb när hon känner så, vilket får henne att fundera på om hon 

verkligen ska jobba på kvinnojouren. Efter denna reflektion inleder Sara sitt narrativ:  
 

Sara: Det vet jag nån gång jag hade nån kvinna som (3s) hon pratade ingen svenska och hon 

kunde inte samhället och det var så hennes man hade misshandlat henne genom, bland annat 

genom, att under fem år inte låta henne gå på SFI. Hon hade vart isolerad, liksom.  
 

Zandra: Mm. 

 

Sara: Ehm, när hon kom hit kunde inte hon ta ut pengar från bankomaten ens så jag verkligen 

såhär gick med henne och gjorde det, lärde henne betala räkningar så väldigt såhär 

grundläggande samhällsorientering.  

 

Zandra: Mm. 

 

Sara: Ehm (3s) och sen så kom det nåt mail från Intrum Justitia att hon hade fått inkassokrav 

på nån av sina räkningar och då märkte jag att jag blev mer ledsen för det än vad hon blev 

(skrattar) för jag hade på nåt sätt tagit över nästan ansvaret för hennes liv. Jag försöker tänka 

såhär empowerment, att det är hon som ska göra och sådär, men då märkte jag att nu har det 

ju gått för långt för hon ska ju bli stressad för att hon får inkassokrav, men hon förstår inte 

vad ett inkassokrav betyder ändå, så då märker jag att jag blir stressad för kvinnornas skull, 

liksom.  

 

Saras narrativ är kort och koncist. Till skillnad från Nadjas och Monicas narrativ innehåller det en 

orientering avseende tid. Tidsorienteringen är dock vag (”det vet jag nån gång”). Det är, enligt 

min mening, värt att säga några ord om detta, då flera forskare menar att tidsbestämningen är en 

central del i ett narrativ (se t.ex. Johansson, 2005). Hur kommer det sig att flera av de 

kvinnojoursanställdas narrativ saknar denna del? En möjlig tolkning är att de uteblivna och vaga 

tidsorienteringarna har med själva intervjusituationen att göra. Jag syftar här på att de 

kvinnojoursanställda under intervjuerna med mig ombads att berätta om situationer då de hade 

blivit påverkade av en våldsutsatt kvinnas berättelse eller situation. De kvinnojoursanställda 

gjorde vanligen detta genom att ge viss bakgrundsinformation om kvinnans utsatthet för att ge en 

bild av vad det var de påverkades av. Det är möjligt att de kvinnojoursanställda, utan att tänka på 
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det, underlät att ge information om när i tiden de träffade kvinnorna eller ge vag information om 

detta för att göra det svårare att identifiera kvinnan. Ur det perspektivet kan de uteblivna och vaga 

tidsorienteringarna ses som en slags ´sekretessbeläggning´. En annan möjlig tolkning är att de 

kvinnojoursanställda upplevde att de inte behövde påvisa att händelsen verkligen har ägt rum 

genom att specificera när den utspelade sig, då jag i egenskap av ́ insider´ inte behöver ́ övertygas´ 

om detta på samma sätt som någon som inte har erfarenhet av att arbeta på kvinnojour behöver 

göras (jfr Riessman, 2008b).  

 

Efter Saras tidsorientering introduceras den våldsutsatta kvinnan och av Saras beskrivning förstår 

vi att kvinnan befinner sig i ett utsatt läge. Hon kan inte det svenska språket och hon har varit 

isolerad i hemmet under flera års tid. Sekvensen av händelser framförs i rask takt: Sara försöker 

lära kvinnan hur samhället fungerar genom att visa henne hur hon ska ta ut pengar från 

bankomaten och betala räkningar, men trots Saras ansträngningar får kvinnan ett inkassokrav för 

en obetald räkning. Sekvensen av händelser följs av en utvärdering, där Sara reflekterar kring sin 

egen reaktion och agerande, det vill säga att hon blev ”mer ledsen för det än vad hon [kvinnan] 

blev” och att hon hade ”tagit över nästan ansvaret för hennes liv.” Sara skrattar när hon berättar 

att hon blev mer ledsen än vad kvinnan blev för inkassokravet. En möjlig tolkning är att Sara 

skrattar för att hon blir generad över att hon reagerar på ett sätt som inte stämmer överens med de 

förväntningar som hon har på sig själv som professionell (jfr Marander-Eklund, 2007). Saras mål 

var, enligt min tolkning, att försöka tänka ”empowerment” i arbetet med kvinnan, men när 

inkassokravet kom märkte hon att det hade ”gått för långt”. Det var ju kvinnan som skulle bli 

stressad för att hon fick ett inkassokrav, inte Sara, men eftersom hon inte förstod innebörden av 

det uteblev denna reaktion och Sara reagerade i hennes ställe. Narrativet avslutas med en koda 

(”så då märker jag att jag blir stressad för kvinnornas skull, liksom”). Här tar Sara ett steg ifrån 

den händelse som hon precis har berättat om och utvärderar, enligt min tolkning, sitt arbete med 

flera kvinnor. Det ger oss en antydan om att detta har hänt förut. Här uttrycker Sara möjligen, vad 

som kan tolkas som, en poäng med narrativet; att visa hur det kan ta sig uttryck när hon tar över 

kvinnornas känslor och bär dem i deras ställe. Denna tolkning ligger i linje med Saras egen 

tolkning som handlar om att hon med narrativets hjälp vill visa på ”hur lätt det är att ta in de 

våldsutsatta kvinnornas känslor och bära dom istället för dom”. Sara är här noga med att poängtera 

att det inte enbart handlar om en direkt ´känsloöverföring´, utan det kan också vara så att hon 

känner de känslor som hon anser att kvinnorna borde känna. En möjlig tolkning är att Sara här 

menar att hon känner så som hon tror att hon hade känt om hon var i kvinnans situation.  

 

I narrativet är det Sara som är det aktiva subjektet (jfr Riessman, 2008a). Det är hon som lär 

kvinnan hur samhället fungerar och det är hon som reagerar när kvinnan får ett inkassokrav för en 

av sina räkningar. I relation till kvinnan, som positioneras som passiv och möjligen hjälplös, 

framträder Sara som en ́ räddare´ som gör allt vad hon kan för att vara till hjälp (jfr Herman, 2007). 

Saras aktörskap är dock, som jag förstår det, inte helt oproblematiskt. Innan Sara påbörjar sitt 

narrativ framför hon att hon blir osäker och funderar på om hon verkligen ska arbeta på 

kvinnojouren när hon, som hon uttrycker det, ”går in för mycket” i ett ärende. En möjlig tolkning 

är att Sara här skapar mening kring sina erfarenheter genom att lägga skulden på sig själv. Under 

intervjusamtalen återkommer Sara vid flera tillfällen till den här typen av skuldbeläggande. ”Jag 

sammankopplar inte det med mitt jobb utan då tänker jag att det är jag som inte kan hantera det 

eller det här borde jag kunna hantera eller jag borde vara professionell nog att ta hand om det här, 

så jag lägger nog mycket det på mig som person snarare än som professionell”, menar Sara.  

 

Under intervjusamtalen uttrycker Sara vid flera tillfällen att hon upplever att det är svårt att sätta 

upp gränser i sitt arbete på kvinnojouren, dels för att hon arbetar så nära de våldsutsatta kvinnorna 

men också för att hon inte är helt klar över vad som egentligen är hennes uppdrag. Sara beskriver 

sin roll som kvinnojoursanställd som någon slags ”alltiallo-stödperson” och jämför detta med den, 
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mer strikta, roll som hon hade i sitt tidigare arbete på en myndighet. Sara uttrycker att på 

kvinnojouren är det ”jag som person som är där. Det är liksom inte jag som myndighetsperson 

eller jag som-, på ett lika tydligt sätt som i andra organisationer”. Mot bakgrund av dessa 

uttalanden är det möjligt att tolka Saras narrativ som en berättelse om hur svårt det kan vara att 

upprätthålla de ´professionella gränserna´ i arbetet på kvinnojouren (jfr Wies, 2009), där 

kvinnorna och deras utsatthet kommer så nära och där yrkesrollen är svårdefinierad. Poängen med 

narrativet blir här att visa att det, utifrån Saras perspektiv, i princip blir omöjligt att inte gå in och 

ta över kvinnornas känslor och reagera i deras ställe. 

 

För att få en fördjupad förståelse för de upplevelser som Sara berättar om i narrativet kommer jag 

att ta hjälp av begreppet traumatisk motöverföring, som Herman (2007) använder för att beskriva 

den emotionella ´smitta´ som hjälpare kan uppleva i kontakten med våldsutsatta kvinnor. Till 

exempel kan hjälparen börja känna samma hjälplöshet som den kvinna hon möter, vilket kan 

resultera i att hon går över gränserna för sitt uppdrag för att känna sig mindre hjälplös. I ljuset av 

den traumatiska motöverföringen blir det möjligt att tolka Saras agerande som ett uttryck för att 

hon tar på sig rollen som kvinnans ´räddare´ (a.a.).  

 

På liv och död 

I det fjärde narrativet återser vi Monica som denna gång berättar om en period då hon hade kontakt 

med en våldsutsatt kvinna som hon var så orolig för att hon valde att kontakta polisen när kvinnan 

slutade höra av sig. Narrativet ́ framkallas´ inte av en specifik fråga. Det kommer efter att Monica, 

i generella ordalag, har redogjort för arbetsförhållandena på kvinnojouren där hon är den enda 

anställda och inte har något stöd från sin arbetsgivare. Det har medfört att det är Monica som 

måste fatta alla svåra beslut som rör verksamheten. Monica berättar:   

 
 

Monica: Jag vet en kvinna som (…) levde med sin man som misshandlade henne och sen så 

kom hon till mig och frågade hur hon skulle göra. Det var polisanmält, polisen hade kommit dit 

för han hade misshandlat henne (…) så att grannarna hade reagerat, så det skulle bli åtal och 

allt det här, men hon tänkte inte flytta ifrån lägenheten. 
 

Zandra: Nej. 

 

Monica: Hon tänkte inte göra det för halva lägenheten var hennes. Hon har ju rätt i det, men 

samtidigt så kände jag det här-, för då gick hon i samtal bara hos mig, att ”shit, ska jag släppa 

hem henne här, så kanske hon blir ihjälslagen” och jag försökte förklara för henne och hon sa 

”nej, han ska inte vinna över mig”. Och (2s) varje gång hon gick ifrån samtalen som vi hade 

så tänkte jag såhär, ”shit, jag undrar om hon kommer nästa gång?” (…) Jag gav henne 

möjlighet-, [jag sa] ”jag kan följa med till socialtjänsten och hjälpa dig så att du kan komma 

till en kvinnojour” men hon vägrade. 

 

Zandra: Vad hände med eran kontakt sen då? 

 

Monica: Hon kom inte vid ett tillfälle som vi hade bokat in, julen var däremellan, och så hade 

vi bokat in ett möte i januari och hon kom inte. Sen försökte jag ringa men hon svarade inte 

och sen så ringde socialtjänsten till mig och frågade om jag hade haft kontakt med henne och då 

förklarade jag hur det var och sen sa hon [socialsekreteraren] att dom fick inte heller tag på 

henne och (3s) dom hade bett polisen om handräckning också att gå in. Och dom [polisen] 

ringde på dörren men hon var inte hemma. Sen dök hon aldrig upp på socialtjänsten och då 

tänkte jag att hon ligger säkert död därinne. Sen så ringde jag väldigt många gånger till henne 

och (2s) till slut så svarade hon. Då hade hon mått så väldigt dåligt psykiskt så att hon orkade 

inte svara, men där så kände ju jag-, det var ju jättejobbigt också att sitta där [och vänta] för 

jag hade ju lust att gå in där och kolla men det kunde jag inte göra heller (skrattar) och jag 

pratade med polisen också och till slut när det hade gått tillräckligt många dar´ så sa polisen 
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att ”nu kanske vi kan-”. Dom kollade upp om dom kunde gå in och -, för att nu hade det gått 

så lång tid, men då fick jag kontakt med henne och då fick jag blåsa av det där med polisen. 

Men då kände jag också att det läggs ganska mycket på en kvinnojour. Det var ju inte 

socialtjänsten som gjorde detta.  

 

Monicas narrativ har inget abstrakt som talar om för oss vad narrativet kommer att handla om. 

Istället inleds det med en orientering, där Monica presenterar den våldsutsatta kvinnan som 

kommer till henne och frågar om råd. Vi får veta att kvinnan har blivit misshandlad av sin make 

och att grannarna har ringt till polisen, vilket har resulterat i att kvinnans make ska ställas inför 

rätta. Till en början får vi ingen information om när narrativet utspelar sig, men allteftersom 

sekvensen av händelser utvecklar sig så förstår vi att narrativet delvis utspelar sig under 

vinterhalvåret (ingen information ges om när Monica påbörjar samtal med kvinnan). Sekvensen 

av händelser inleds med att kvinnan söker stöd hos Monica på kvinnojouren. Kvinnan är dock inte 

villig att lämna hemmet, då hon anser att hon har rätt till halva den lägenhet som hon bor i 

tillsammans med sin make. Här stoppar Monica händelseförloppet för att delge lyssnaren sitt 

perspektiv på det som händer (jfr Patterson, 2013): Monica uttrycker att hon anser att kvinnan har 

rätt i det hon säger, men hon är samtidigt rädd att beslutet ska kosta kvinnan livet. Monica 

beskriver sedan att hon försöker förklara detta för kvinnan, men kvinnan står på sig genom att 

svara att ”nej, han ska inte vinna över mig”. Efter detta får vi veta att Monica vid upprepade 

tillfällen erbjuder kvinnan hjälp med att ansöka om kvinnojoursplats hos socialtjänsten, men 

kvinnan vägrar. Här antar Monicas narrativ en habituell form, där hon refererar till händelser som 

händer vid upprepade tillfällen (jfr Riessman, 2002). Vi får även ta del av Monicas oro för 

kvinnan. Varje gång kvinnan lämnar kvinnojouren efter ett samtal tänker Monica ”shit, jag undrar 

om hon kommer nästa gång?” Till skillnad från den förra utvärderingen, där Monica stannade upp 

och delgav lyssnaren sina tankar och känslor är den här utvärderingen inbäddad i sekvensen av 

händelser (jfr Patterson, 2013).   

 

Efter utvärderingen frågar jag Monica vad som hände sedan, varpå hon fortsätter att berätta om 

händelseförloppet. Monicas narrativ antar nu åter formen av ett personligt narrativ (Riessman, 

2002) och hon berättar att kvinnan inte dyker upp på ett bokat möte och att hon försöker få tag på 

henne via telefon, men kvinnan svarar inte. Därefter får Monica ett samtal från kvinnans 

socialsekreterare som frågar om Monica har hört av kvinnan och Monica får veta att kvinnan inte 

har kommit till sina möten på socialtjänsten och att socialsekreteraren har kontaktat polisen, men 

kvinnan var inte där när polisen kom till lägenheten. Sekvensen av händelser fortsätter sedan 

genom att Monica berättar att kvinnan inte kommer till socialtjänsten efter telefonsamtalet heller, 

följt av en inbäddad utvärdering där vi får veta att Monica tänker att kvinnan säkert är död. Monica 

återkommer till det sistnämnda när vi samtalar om narrativets betydelse genom att poängtera att 

hon verkligen trodde att kvinnan var död och att hela situationen kändes som att den var på ”liv 

och död”.  

 

Monica berättar att hon fortsätter att ringa till kvinnan och att hon till slut svarar. Monica får då 

veta att kvinnan har mått dåligt och därför inte orkat svara i telefon. Detta skulle ha kunnat var 

upplösningen på narrativet, men istället fortsätter Monica sin berättelse genom att utvärdera 

perioden då hon väntade på att kvinnan skulle svara i telefon som ”jättejobbig”. Monica framför 

också att hon hade lust att själv gå in i kvinnans lägenhet för att kolla om hon var där, men hon 

insåg att det inte var möjligt. Monica säger det sista med ett skratt. Monicas egen tolkning av 

skrattet är att det är ett utryck för den hopplöshet som hon kände när hon upplevde händelsen och 

som hon känner nu när hon berättar om den. En annan möjlig tolkning är att Monica skrattar för 

att hon i berättandets stund blir medveten om att hon tänkte gå över gränsen för vad som är hennes 

uppdrag. Med skrattets hjälp vänder sig Monica här till mig som lyssnare för att kolla av hur jag 

reagerar på det hon ger uttryck för (jfr Marander-Eklund, 2007). När Monica märker att jag inte 

reagerar på ett fördömande sätt fortsätter hon sin berättelse genom att hoppa tillbaka i tiden och 



41  

berätta om sin kontakt med polisen och deras försök att hitta lagstöd för att gå in i kvinnans 

lägenhet och ta reda på vad som hade hänt. Monica återvänder nu till tiden då hon fick tag på 

kvinnan och berättelsen får sin upplösning när Monica kontaktar polisen och avblåser 

polisinsatsen.  

 

Narrativet avslutas med en utvärdering, där Monica reflekterar kring sin egen roll i det hela genom 

att konstatera att hon, som kvinnojoursanställd, fick ta ett större ansvar för kvinnans situation än 

vad socialtjänsten gjorde. Utvärderingen kan förstås som en koda, som återtar lyssnaren till nuet 

och visar på narrativets relevans i nutid (jfr Jägervi, 2016; Patterson, 2013). I kodan återfinns 

också en av de möjliga poängerna med narrativet - att visa på det stora ansvar som kvinnojourerna 

tar för våldsutsatta kvinnors välbefinnande, trots att det är socialtjänsten som enligt lag ska se till 

att den som utsätts för brott får det stöd och hjälp som hon behöver (Socialstyrelsen, 2015). 

Monica reflekterar kring detta efter att hon har formulerat sitt narrativ och kommer slutligen fram 

till att det var hon själv som tog på sig ansvaret att kontakta polisen istället för att bolla över 

uppgiften till socialtjänsten. Här uttrycker Monica även att hon i den här situationen hade varit 

hjälpt av att ha en kollega som hade kunnat bromsa henne när hon, som hon uttryckte det, ”gick 

över gränsen för sitt uppdrag” som kvinnojoursanställd. Utan kollegialt stöd tog Monica, enligt 

min tolkning, fasta på den oro som hon kände för kvinnan och fattade beslutet att agera trots att 

det medförde att hon gick utanför de uppsatta ramarna, eller annorlunda uttryckt; hon agerade som 

kvinnans ´räddare´ (jfr Herman, 2007). En annan möjlig tolkning, som ligger nära den förra 

tolkningen, är att Monica med hjälp av narrativet visar på de svåra beslut som hon i egenskap av 

ensam anställd på kvinnojouren måste fatta själv. Mot bakgrund av detta kan det händelseförlopp 

som skildras i narrativet förstås som ett exempel på ett sådant beslut. Monica instämmer i denna 

tolkning och lyfter återigen fram vikten av att ha en kollega att diskutera den här typen av beslut 

med. Det Monica uttrycker ligger i linje med den tidigare forskningen, som visar att kollegialt 

stöd kan verka skyddande mot negativ påverkan i arbetet (Choi, 2011; Slattery & Goodman, 

2009).  

 

Jag tolkar det som att Monica, i likhet med Nadja och Sara, positionerar sig som ett aktivt handlade 

subjekt i sitt narrativ (jfr Riessman, 2008a). Det är Monica som stöttar kvinnan och försöker få 

henne att lämna sin make och det är Monica som ringer och ringer och slutligen kontaktar polisen 

när kvinnan slutar höra av sig. Monica framträder här, enligt min tolkning, som en engagerad 

kvinnojoursanställd som kämpar för att ´rädda´ kvinnan (jfr Herman, 2007). Det blir dock tydligt 

att kvinnan inte vill bli ´räddad´. Hon vägrar att ta emot hjälp från socialtjänsten och väljer att 

stanna kvar i hemmet för att hävda sin rätt till den gemensamma bostaden. Detta säger möjligen 

något om de svårigheter som Monica, och andra kvinnojoursanställda, ställs inför när deras 

våldsutsatta klienter inte är redo att ta emot den hjälp de erbjuder (jfr Powell-Williams, White & 

Powell-Williams, 2013).  

 

När våldet blir vardag 

I det femte narrativet är det Louise som är berättaren. Intervjusamtalen med Louise handlade till 

stor del om den frustration och ilska som hon upplever i kontakten med samhällets instanser som 

hon menar inte ger de våldsutsatta kvinnorna den hjälp som de behöver. Innan Louise påbörjar sin 

berättelse uttrycker hon att hon har svårt att formulera hur hon påverkas av kvinnornas berättelser 

om våldet, då samhällets agerande och de känslor som kvinnorna ger uttryck för i samtalen 

påverkar henne mer än själva våldsberättelserna. Jag frågar Louise om våldet påverkar henne 

överhuvudtaget och hon svarar då att det har blivit normalt för henne och att hon tror att hon har 

blivit lite avtrubbad. Louise berättar:  

 
Zandra: Känner du att våldet påverkar dig nånting eller blir dom andra sakerna så mycket 
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större?  

 

Louise: Ja det gör det (4s) ja, alltså jag tror att jag blir lite avtrubbad att jag-. (…) Andra 

människor som- (4s) nä, men som jag har en kompis som jobbar på myndighet, en myndighet 

där folk ibland blir väldigt upprörda. Alltså deras klienter då eller vad man ska säga och kan 

hota med att ta livet av sig. Och så berätta´ hon en gång att idag så var det nån som hade ringt 

och hotat att ta livet av sig på telefon och hon hade mått så dåligt och det var liksom ingen 

större hjälp från deras [arbetsgivare]. Hur man skulle prata om det och hur man skulle hantera 

det och det var liksom verkligen en grej liksom. 
 

Zandra: Mm.  

 

Louise: Och sen bara, men herregud, tänkte jag. Ska jag hänga upp mig på det? Att någon 

har pratat om att ta livet av sig? Men det är ju vardagsmat. 
 

Zandra: Mm. 

 

Louise: Och inte att man hotar det i någon aggression utan att man seriöst (3s) på ett seriöst och 

lugnt sätt pratar om att man vill ta livet av sig och inte vill leva mer och att vi har barn som 

säger det. För mig är det liksom jaha, hur ska vi hantera det här och så är det liksom-. Alltså 

det är liksom så normaliserat [för mig]. Jag menar om man jämför med andra människor som 

inte har våldet runt omkring sig då är dom här sakerna väldigt stora, men för mig är det inte 

det (…) Jag har läst och hört så mycket och skrivit så mycket så jag reagerar inte över det. Jag 

reagerar ju på det på (2s) systemnivån och förstår det intellektuellt, men jag känner inte så 

mycket. 

 
Narrativet inleds med att jag frågar om Louise påverkas någonting av det våld som kvinnorna 

berättar om i samtalen. Det är möjligt att tolka denna inledande fråga som ett abstrakt, som ger 

oss en indikation om vad narrativet kommer att handla om (jfr Patterson, 2013). Louise svarar 

jakande på min fråga, men blir sedan tyst i några sekunder innan hon utvecklar sitt svar genom att 

säga att hon nog blir lite avtrubbad. Min tolkning är att pausen är en ́ vilopaus´ under vilken Louise 

letar i minnet efter ett exempel som kan illustrera vad hon menar (jfr Johansson, 2005). Louise 

utvecklar sedan sin berättelse genom att beskriva ett samtal som hon hade med en kompis som 

arbetar på en myndighet. Kompisen hade samma dag pratat med en klient som hotade med att ta 

livet av sig, vilket gjorde att kompisen mådde dåligt. Det var ”en grej”, som Louise uttrycker det.  

 

Precis som Saras narrativ innehåller Louise narrativ en vag tidsorientering; det hände ”en gång.” 

Efter de orienterande sekvenserna fortsätter Louise sitt berättande genom att, med hjälp av, en 

inbäddad utvärdering åskådliggöra sin reaktion på det som kompisen har varit med om (jfr 

Patterson, 2013). ”Men herregud, tänkte jag, ska jag hänga upp mig på det? Att det är någon som 

har pratat om att ta livet av sig, men det är ju vardagsmat” uttrycker Louise och markerar därmed, 

enligt min tolkning, att det som kompisen berättar om inte skulle vara ”en grej” för henne eftersom 

hon är van vid sådana situationer från kvinnojouren. Louise fortsätter sedan att reflektera kring 

sina egna erfarenheter. Av Louise beskrivning förstår vi att det är vanligt förekommande att 

kvinnor som bor på den kvinnojour där hon jobbar uttrycker att de vill ta sitt liv. Det förekommer 

till och med att barn uttalar självmordstankar. Louise har i och med det vant sig vid den här typen 

av situationer. De har blivit ”normaliserade.” Att någon vill ta sitt liv är således inte lika ”stort” 

för Louise som det kan vara för ”andra människor” som inte har våldet (och dess konsekvenser) i 

sin omedelbara närhet.  
 

I likhet med Monicas första narrativ har inte Louise narrativ någon tydlig upplösning. Det avslutas 

med att Louise förtydligar sitt tidigare uttalande om att hon inte reagerar när någon av hennes 

klienter uttrycker att de inte vill leva längre. Louise framför att hon reagerar på sådana uttalanden 

på en ”systemnivå” och en intellektuell nivå, men att hon inte känner så mycket. Jag tolkar det 
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som att Louise, med dessa ord, poängterar att det handlar om en känslomässig avtrubbning och 

inte om ett uteblivet agerande.  
 

Louise narrativ har flera möjliga poänger. Louise egen tolkning är att hon, med narrativets hjälp, 

vill visa att hon är ”van vid våldet” och att ”det har blivit normalt för henne.” Till skillnad från 

Nadja och Monica, vars narrativa utsagor handlar om exceptionella händelser som har satt spår 

hos dem, menar Louise att den händelse som hon berättar om speglar hennes ”generella 

erfarenhet.” Hon tillägger dock att det är möjligt att våldet påverkar henne mer än vad hon tror, 

men att hon har svårt att urskilja när hon påverkas av våldet och när hon påverkas av andra saker 

i arbetet. En annan möjlig tolkning är att narrativet inte bara handlar om att visa på att våldet och 

dess konsekvenser har blivit en ”normal” del av Louise vardag. Det är också att ´övertyga´ mig, 

och läsarna, om att hennes reaktion är adekvat (jfr Riessman, 2008b). Louise gör detta genom att 

positionera sig gentemot de som inte delar hennes erfarenheter, vilket i detta fall utgörs av Louise 

kompis, ”andra människor” och kanske även mig som lyssnare (jfr Riessman, 2008a).  Jag tolkar 

det som att Louise på detta sätt framställer sina erfarenheter som något som är specifikt för de 

som arbetar inom kvinnojoursrörelsen. Det är något som ”andra människor”, som inte har våldet 

runt omkring sig, kan ha svårt att förstå. Det är också möjligt att förstå Louise narrativ som en 

´atrocity story´, det vill säga en dramatisk ´skräckhistoria` som syftar till att synliggöra de 

svårigheter som hon, och andra kvinnojoursanställda, ställs inför i sitt arbete (jfr Överlien, 2004; 

Överlien & Hydén, M. 2003). Mot bakgrund av detta kan Louise avtrubbning och normalisering 

av våldet förstås som en nödvändighet för att överhuvudtaget orka med arbetet (jfr Bishop & 

Schmidt, 2011; Grände, 2015).   

 
Mötet med det ´nya´ samhället 

I det här avsnittet kommer jag att presentera och analysera tre narrativa utsagor som handlar om 

hur de kvinnojoursanställdas syn på samhället har påverkats av arbetet med våldsutsatta kvinnor. 

Narrativen handlar både om den frustration och vanmakt som de kvinnojoursanställda upplever 

när de våldsutsatta kvinnor som de arbetar med inte får det stöd och den hjälp som de behöver och 

om den ´nya´ samhällssyn som de har utvecklat till följd av att de tar del av kvinnors 

våldserfarenheter.  

 
Samhällets svek  

I det första narrativet återser vi Louise som här berättar om den frustration och vanmakt som hon 

upplever i kontakten med samhällets instanser. Narrativet kommer efter att Louise, i generella 

ordalag, har redogjort för hur utsatta hon tycker att de våldsutsatta kvinnorna är i kontakten med 

socialtjänsten. ”Jag känner deras vanmakt när de liksom stångar sig blodiga för att försöka förklara 

hur de har det och inte får något gehör” uttrycker Louise och tillägger att känslan av vanmakt 

smittar av sig på henne i dessa situationer. ”Är det ingen som ska höra och se det här och 

uppmärksamma det någon gång och göra någonting?” frågar sig Louise. Med detta sagt inleder 

Louise sitt narrativ:  

 

Louise: Jag hade en kvinna [här]. Det var för något år sen. Det var en akutsituation och hon 

bara stack (…) och hon hade panik och vi hade en akutsituation här med henne i flera timmar 

och vi försökte lösa det för hon kunde inte gå hem, liksom, och hon pratade oavbrutet i timmar. 

Hon var helt, liksom, uppe mitt i kris, kris, kris och så försökte vi hantera det här, ehm, och hitta 

en lösning för henne. Och sen vet jag, den helgen där så jag hade en så talande dröm som bara 

berätta´ om-. Jag drömde att jag blev inklämd i väggen mellan en häst som klämde in mig och 

som sket ner mig fullständigt så jag drunknade alltså i hästens skit. 
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Zandra: Mm. 

 

Louise: Det var precis efter det här samtalet (skrattar). Det tyckte jag var rätt [tydligt]. Jag har 

drömt andra liknande [drömmar], men just den här var så himla tydlig med vad det handlade 

om. 
 

Zandra: Mm. 

 

Louise: Ehm (3s) att hon kommer här med den här jävla skiten som samhället skapar för att 

dom kan inte göra sitt jobb och (2s) så får jag torka upp det och svälja det.  

 

Till skillnad från de narrativ som har presenterats tidigare i uppsatsen innehåller detta narrativ en 

tydlig tidsmässig orientering; den händelse som Louise kommer att berätta om utspelade sig för 

”något år sen”.  Efter detta introducerar Louise den kvinna som ”akut” kommer till kvinnojouren 

och vi får veta att kvinnan ”hade panik”, var ”uppe mitt i kris, kris, kris” och att hon stannade på 

kvinnojouren i flera timmar medan Louise och hennes kollegor försökte hjälpa henne att lösa 

situationen. Efter de inledande, orienterande sekvenserna fortsätter sekvensen av händelser genom 

att Louise berättar om en dröm som hon hade helgen efter att hon hade träffat kvinnan. Louise 

beskriver att hon i drömmen blev ”inklämd i väggen” av en häst som ”sket ner” henne 

”fullständigt” så att hon ”drunknade i hästens skit”. För Louise var det tydligt vad drömmen 

handlade om – att kvinnan ”kommer här med den här jävla skiten som samhället skapar för att 

dom inte kan göra sitt jobb och så får jag torka upp och svälja det.” Denna avslutande reflektion 

fungerar som en koda, där en av narrativets möjliga poänger lyfts fram; att visa på samhällets svek 

mot våldsutsatta kvinnor.  

 

Louise narrativ är uttrycksfullt. Hon betonar den kris som kvinnan befinner sig i med hjälp av 

repetitioner (”hon var helt liksom, uppe mitt i kris, kris, kris”) och hon använder sig av skratt, 

pauser, betoningar och metaforer (”så jag drunknade alltså i hästens skit” ”hon kommer här 

med den här jävla skiten som samhället skapar för att dom kan inte göra sitt jobb och (2s) så 

får jag torka upp det och svälja det”) för att understryka berättelsens dramatik (jfr Marander-

Eklund, 2007; Patterson, 2013). Som lyssnare blir det därför lätt att föreställa sig den 

panikslagna kvinnan som ”pratade oavbrutet i timmar” och hur Louise i sin dröm ”drunknade i 

hästens skit.”  

 

I narrativet positionerar sig Louise, enligt min mening, på ett tydligt sätt gentemot de instanser 

som ska ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor. På så sätt skapas en kontrast mellan 

kvinnojouren och det övriga samhället, där ”samhället” framstår som inkompetent (”dom kan 

inte göra sitt jobb”) och kvinnojouren framträder som den instans som får gå in och ta över när 

samhället misslyckas med sitt uppdrag (”så får jag torka upp och svälja det”). När jag frågar 

Louise hur hon tolkar meningen med sitt narrativ är det här hon lägger tyngdpunkten; 

”samhället gör inte sitt jobb”. Louise menar att det är samhället, och inte våldet, som skapar 

den typen av ”tillstånd som kvinnan [i narrativet] befinner sig i.” ”Hon hade panik och kris för 

att hon inte fick skydd från socialtjänsten, hade hon fått hjälp så hade hon inte mått såhär” 

uttrycker Louise. Louise framför att hon tror att drömmen var ett resultat av att hon kände sig 

”kvävd” av det känslotillstånd som kvinnan gav uttryck för under samtalet. ”Drömmen 

symboliserar en person som befann sig i ett trauma en hel dag och som oavbrutet ´spydde ut´ 

sin ångest” menar Louise. Hon tillägger att hon berättade just denna berättelse i samband med 

att vi pratade om samhället för att hennes erfarenhet är att ”denna typ av möten endast sker med 

de kvinnor som blivit illa behandlade av samhället. De kvinnor som fått ett gott stöd av 

samhället och då samhället har trott dem, har inte varit lika traumatiserade och inte lika arga 

och ångestfyllda”. Det Louise berättar om i sitt narrativ kan därmed möjligen ses som ett uttryck 
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för vad Capri, Kruger och Tomlinson (2013) kallar för ´system fatigue´: kampen att göra ett bra 

jobb i ett samhällsystem som inte fungerar (a.a.).  

 
Att tappa tron på samhället 

I det andra narrativet är det Sara som är berättaren. Saras narrativ kommer under det tolkande 

intervjusamtalet i samband med att vi försöker sammanfatta hur Sara påverkas av sitt arbete på 

kvinnojouren. Under detta samtal uttrycker Sara att hon och hennes kollegor nyligen har varit på 

handledning och att de då pratade om att arbetet på kvinnojouren har gjort att de har tappat tron 

på det goda i samhället. Efter det blir Sara tyst i några sekunder. Sedan inleder hon sitt narrativ:  

 
Sara: Jag satt med en kompis nu inför valet och vi gjorde den här SVD-barometern och då 

var det en massa EU-frågor och man skulle säga vad man tycker och jag är väl ganska 

vänster i det mesta (2s) men då kom det en fråga om ”tycker du att EU ska höja straffvärdet 

för brott?” Och jag bara: ”ja, det tycker jag är jätteviktigt”. Och min kompis bara, ”men (1s) 

det här är ingen vänsteråsikt” (skrattar). ”Det här är en überhögeråsikt hur kan du tycka det?” 

Och då har jag tänkt mycket på det efteråt, men det är ju att jag är så jäkla frustrerad på att 

männen inte får straff nog och att kvinnorna far illa och det är ju en sån direkt följd av det 

här jobbet. 

 

Zandra: Mm. 

 

Sara: Att jag har tappat tron på det här goda, att vi ska behandla alla och jag tror inte längre 

på att vi kan behandla män som slår. Alltså jag har tappat tron på samhället liksom. Det tror 

jag är en sådan påverkan för jag har alltid förut varit såhär, alltså, jag tror att man ska ta 

hand om alla och istället för att sättas i fängelse [när man har gjort ett brott] ska man få 

behandling. Det finns en annan förklaring och såhär. Det är intressant att se den reaktionen 

hos mig själv, att jag kunde tycka en sån sak, liksom. Det är lite skrämmande. 
 

 

Saras narrativ har inget abstrakt. Istället inleds det med en orienterande sekvens, där vi får veta att 

händelsen som hon kommer att berätta om i narrativet utspelar sig ”nu inför [EU]valet” och att 

det är Sara och en av hennes kompisar som är narrativets huvudaktörer. Här kan det vara intressant 

att veta att intervjun med Sara ägde rum i början av juni 2014, vilket gör att vi kan anta att Sara 

syftar på det EU-val som hölls i maj samma år. Sekvensen av händelser i narrativet är kort och 

framförs i form av ett samtal som Sara har med sin kompis medan de utför ett test om var de står 

i olika EU-frågor. Sara framför att en fråga handlade om huruvida EU ska höja straffvärdet för 

brott och att hon svarade att det var ”jätteviktigt” för henne, varpå hennes kompis påpekade att 

”det här är ingen vänsteråsikt. Det här är en überhögeråsikt, hur kan du tycka det?” och syftade 

då på Saras politiska inställning som i vanliga fall är ”ganska vänster i det mesta”. Sara skrattar 

när hon berättar detta, vilket jag tolkar som en markör för att Sara här frångår sin ´vanliga´ 

politiska ståndpunkt (jfr Marander-Eklund, 2007).  

 

Resten av narrativet består av en lång utvärdering, där vi får ta del av Saras tankar kring att hon 

har frångått sina ”vänsteråsikter” när det gäller frågan om straffvärdet för brott. Sara uttrycker att 

hon ser det som en ”direkt följd av det här jobbet” som har gjort att hon blir ”så jäkla frustrerad 

på att männen inte får straff nog och att kvinnorna far illa.” Sara menar att hon har ”tappat tron på 

det här goda” och att hon har ”tappat tron på samhället.”  Jag tolkar det som att Sara här syftar på 

att hon tidigare har ansett att människor som har begått brott ska dömas till behandling istället för 

fängelse, då det finns en förklaring till att de har begått en brottslig handling. Detta synsätt har, 

som jag förstår det, nu förändrats och Sara har inte längre någon tillit till att samhället kan 

behandla män som slår. Narrativet avslutas med att Sara uttrycker att hon tycker att det är 

”intressant att se den reaktionen” hos sig själv och att hon finner det ”lite skrämmande.”  
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Vad är då poängen med Saras narrativ? Saras svar på den frågan är att hon med narrativets hjälp 

vill visa på den frustration som hon känner över att de våldsutövande männen går fria, medan 

kvinnorna måste lämna sina hem och söka skydd någon annanstans. Det Sara uttrycker i sitt 

narrativ kan därmed, enligt min tolkning, ses som en kritik mot det svenska rättssystemet som 

genom att låta våldsutövarna gå fria istället straffar de kvinnor som har fallit offer för deras våld. 

En annan möjlig tolkning är att poängen med Saras narrativ är att visa hur hennes syn på samhället 

har utmanats av arbetet på kvinnojouren, där hon gång på gång ser hur samhället misslyckas med 

att skydda hennes våldsutsatta klienter. Som Sara uttrycker innan hon påbörjar sitt narrativ så har 

hon ”tappat tron på det goda i samhället”. Det är möjligt att se detta som ett uttryck för en 

förändrad samhällssyn hos Sara (jfr Ben-Porat & Izhtaky, 2009; Bishop & Schmidt, 2011; 

Pearlman & Saakvitne, 1995), men det kan också tolkas i termer av ´system fatigue´, det vill säga 

svårigheten att utföra ett bra arbete med våldsutsatta kvinnor när samhällets instanser inte fungerar 

som de ska (jfr Capri, Kruger & Tomlinson, 2013).  

 

Att vara uppmärksam på varningssignalerna 

I det tredje, och sista, narrativet är det Susanne som är berättaren. Narrativet kommer under det 

tolkande intervjusamtalet, där jag tar upp ett ämne som Susanne har lyft fram under den 

föregående intervjun, nämligen att hon är uppmärksam på tecken som skulle kunna indikera ett 

våldsamt beteende när hon är på dejt med män som hon inte känner så väl. Susanne utvecklar sina 

tankar kring detta och framför att det hon framförallt brukar reagera på är när män har en ”taskig 

kvinnosyn”. Susanne berättar:  

 
 

Susanne: Jag har ju dom här varningssignals-tentaklerna ute kan jag säga. 
 

Zandra: Men det är mest i förhållande till dig själv säger du, eller tänker du också om din 

kompis har träffat nån ny att du ska spana lite vad han är för nån? 
 

Susanne: Ja, faktiskt, när du säger det så har jag en kompis som träffa´ en ny kille och, du vet, 

bara (2s) stilen. Nu ska man ju inte döma nån men det var nånting med honom och sen så 

berättade hon att han ringde jätteofta och, du vet, sen så hade han blivit sur nån gång när hon 

inte svara´ och jag bara, ”det låter jättemärkligt” (2s) och sen så sa jag [till min kompis] ”men 

du, kolla upp honom i brottsregistret.” 
 

Zandra: Mm 

 

Susanne: ”Va, kan man det?” [sa hon]. Nu brukar inte jag personligen [göra det] eller jag har 

aldrig gjort det för min egen del eller så, men just vid det tillfället så. Och hon bara, ”hur gör 

man då?” ”Ja då ringer man till tingsrätten” [sa jag]. ”Kan man det? Men åh, kan inte du göra 

det?” (skrattar) och det gjorde jag och (2s) då hade han ju en dom på sig. 

 

Zandra: Mot en kvinna? 

 

Susanne: Nej, det var en misshandelsdom mot en annan man. 

 

Narrativet inleds med att Susanne uttrycker att hon har ”varningssignals-tentaklerna ute”, varpå 

jag går in och ber om ett förtydligande genom att fråga om det bara är när Susanne själv kommer 

i kontakt med nya män eller om hon också är uppmärksam på varningssignaler om någon av 

hennes kompisar träffar någon ny. Susanne blir då, som jag förstår det, påmind om en situation då 

hennes kompis träffade en kille och hur hon reagerade då. Jag menar att det här blir tydligt hur 

jag, genom ´mitt förslag´, både är aktiv i skapandet av narrativets abstrakt och i konstruktionen av 

Susannes fortsatta berättelse.   
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I Susannes narrativ finns det ingen tidsmässig orientering. Möjligen beror detta på att Susanne, 

för att besvara min fråga, går direkt in på själva händelseförloppet. Sekvensen av händelser 

framförs i snabb takt och är full av utvärderingar: Susannes kompis träffar en kille som, enligt 

Susannes uppfattning, beter sig ”jättemärkligt”, då han ringer ”jätteofta” och blir ”sur nån gång” 

när kompisen inte svarar. Susanne föreslår då att kompisen ska kolla upp killen i brottsregistret. 

Narrativet får sin upplösning när Susanne hjälper kompisen att göra detta och finner att killen har 

en dom på sig, ”en misshandelsdom mot en annan man”. 

 

Intressant att notera är hur Susanne och jag interagerar med varandra under narrativets gång. Ett 

tydligt exempel på detta är när jag, i slutet av narrativet, ställer en förtydligande fråga efter att 

Susanne har berättat att kompisens kille hade en dom på sig (”mot en kvinna?”), vilket får Susanne 

att utveckla berättelsen ytterligare (”nej, det var en misshandelsdom mot en annan man”). Men 

interaktionen är även synlig på andra sätt. Till exempel vänder sig Susanne till mig när hon 

beskriver ”stilen” på sin kompis nya kille (”du vet, bara stilen”) och hon förtydligar, nästan 

ursäktande, sina tankar (”nu ska man inte döma nån, men det var nånting med honom”) och sitt 

agerande (”nu brukar inte jag personligen [göra det] eller jag har aldrig gjort det för min egen del 

eller så, men just vid det tillfället så”). Min tolkning är att Susanne på detta sätt vill försäkra sig 

om att jag förstår att det här inte är något som hon brukar göra. Susanne återkommer till detta även 

senare under intervjun, då hon framför att ”jag är en sån som tror alla män om gott så det är inte 

så att jag tror att alla män kan vara potentiella våldsutövare. Jag är medveten om att de flesta inte 

är det, men jag är bra på att se om män har nåt”. Jag förstår det som att Susanne, med dessa ord, 

vill visa att hon inte letar efter varningssignaler, men att hon reagerar om hon ser något som kan 

tyda på ett våldsamt beteende. En möjlig poäng med narrativet kan således vara att visa hur 

Susanne, i likhet med socialarbetarna i Iliffes och Steeds (2000) studie, har blivit mer uppmärksam 

på sådana varningssignaler till följd av sitt arbete på kvinnojouren (a.a.).   
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Kapitel 8: Avslutande diskussion 

I det här kapitlet sammanfattar och diskuterar jag uppsatsens resultat och vilken betydelse det har 

för det sociala arbetets praktik.   

 

Resultatdiskussion  

När jag påbörjade arbetet med uppsatsen var jag intresserad av att undersöka hur 

kvinnojoursanställda påverkas av att ta del av kvinnors berättelser om våld. I mötet med mina 

studiedeltagare insåg jag dock att det inte bara är berättelserna om våldet som påverkar dem. Det 

de främst berättade om var hur de påverkas av den utsatta livssituation som kvinnorna befinner 

sig i till följd av våldet och av samhällets oförmåga att ge kvinnorna det skydd och stöd som de 

behöver för att bygga upp ett nytt liv. Denna insikt gjorde att jag modifierade mitt syfte och mina 

frågeställningar för att fånga dessa upplevelser. Syftet med uppsatsen har därför varit att 

undersöka hur de fem kvinnojoursanställda som jag har intervjuat påverkas av att dagligen möta 

kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation. Jag har varit särskilt intresserad av att ta reda 

på hur de kvinnojoursanställda påverkas i mötet med de våldsutsatta kvinnorna och hur arbetet på 

kvinnojouren har påverkat deras syn på samhället.  

Resultatet visar att de kvinnojoursanställda blir emotionellt påverkade i kontakten med 

våldsutsatta kvinnor. Det kan ta sig uttryck genom att de kvinnojoursanställda blir ledsna, arga, 

förtvivlade, oroliga och rädda när de ser, upplever och hör om de våldsutsatta kvinnornas utsatthet, 

men det kan också handla om att de ´tar över´ kvinnornas känslor och bär dem i deras ställe. 

Resultatet visar även att de kan bli så känslomässigt påverkade av kvinnornas utsatthet att de, 

precis som kvinnorna, utvecklar krisreaktioner. Det framkommer vidare att de 

kvinnojoursanställda agerar ut den oro och hjälplöshet som de upplever i kontakten med sina 

klienter genom att överskrida gränserna för sitt uppdrag och ta på sig rollen som kvinnornas 

´räddare´. De skapar mening kring dessa upplevelser genom att ifrågasätta sin professionella 

kompetens och genom att motivera sitt agerande med att de inte har något stöd från sina chefer 

och medarbetare. Slutligen framkommer det att de kvinnojoursanställdas dagliga kontakt med 

våldsutsatta kvinnor kan göra att de ´normaliserar´ våldet och dess konsekvenser, vilket resulterar 

i att de känslomässiga reaktionerna uteblir.  

Beträffande hur arbetet på kvinnojouren påverkar de kvinnojoursanställdas syn på samhället visar 

uppsatsens resultat att de utvecklar en negativ samhällssyn till följd av sitt arbete. Den negativa 

synen på samhället är dels ett resultat av att de blir medvetna om det våld som drabbar kvinnor i 

nära relationer, men den kommer också av att de ser hur samhällets instanser underlåter att skydda 

och stötta deras våldsutsatta klienter.  

Hur kan vi då förstå de kvinnojoursanställdas narrativa utsagor?  

I teorikapitlet framförde jag att det, i den här uppsatsen, är personliga narrativ som studeras, det 

vill säga narrativ som handlar om självupplevda händelser (Riessman, 2002; Riessman & 

Quinney, 2005). Jag betraktar dock inte narrativen som exakta representationer av det som 

´verkligen´ hände (Arvay, 2002). Istället förstås de narrativa utsagorna som självrepresentationer, 

som görs i en specifik kontext. De kvinnojoursanställda har intervjuats i egenskap av just 

kvinnojoursanställda. Det innebär att självrepresentationerna inte bör betraktas som heltäckande, 

utan som ett uttryck för studiedeltagarnas förhållningssätt till sin yrkesroll och självförståelse som 

kvinnojoursanställda (jfr Jägervi, 2016). När studiedeltagarna berättar om hur de påverkas av sitt 

arbete med våldsutsatta kvinnor, och skapar mening kring dessa erfarenheter, gör de det utifrån 

sin roll som kvinnojoursanställda. Detta blir, enligt min mening, särskilt tydligt i de narrativ där 

de kvinnojoursanställda förhåller sig till de professionella gränserna genom att ifrågasätta sin 

kompetens och lyfta fram bristen på stöd från chefer och kollegor.  
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Vad kan vi då dra för slutsatser utifrån uppsatsens resultat och vad har det för innebörd för det 

sociala arbetets praktik?  

Den tidigare forskning som jag har tagit del av fokuserar främst på hur socialarbetare och 

terapeuter påverkas av att lyssna till kvinnors berättelser om våld (se t.ex. Iliffe & Steed, 2000; 

400; Grände, 2015; Strawderman, Rosen & Coleman, 1997), huruvida dessa hjälpare kan anses 

vara sekundärt traumatiserade eller utbrända (se t.ex. Baker, O´Brien & Salahuddin; 2007; 

Bemiller & Williams, 2011; Ben-Porat & Izhtaky, 2009) och vad som kan minska respektive öka 

riskerna för att de utvecklar sekundär traumatisk stress till följd av sitt arbete (se t.ex. Baird & 

Jenkins, 2003; Choi, 2011). Ett fåtal av studierna fokuserar på hur socialarbetare som arbetar i 

skyddat boende påverkas av den dagliga kontakten med våldsutsatta kvinnor, där de inte bara tar 

del av berättelserna om våldet utan också ser hur våldet och dess konsekvenser påverkar kvinnorna 

i vardagen (se t.ex. Merchant & Whiting, 2015; Powell-Williams, White & Powell-Williams, 

2013). Resultatet från den här uppsatsen visar på vikten av att fokusera på det senare för att skapa 

förståelse för den känslomässiga påverkan som kvinnojoursanställda upplever i mötet med 

kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation. De kvinnojoursanställda som jag har intervjuat 

framför att de påverkas av de våldsberättelser som de får del av i sitt arbete, men när de berättar 

om sina upplevelser i narrativ form är det de vardagliga situationerna som de skildrar. Situationer 

då de reagerade på en kvinnas utsatthet, situationer då de var så oroliga för en kvinna att de kände 

sig tvungna att överskrida gränserna för sitt uppdrag för att hjälpa henne och situationer då de 

upplevde att kvinnan blev sviken av samhällets instanser som inte kunde ge henne det skydd och 

det stöd som hon behövde. Det väcker frågor om hur de kvinnojoursanställda påverkas av att 

arbeta så nära de våldsutsatta kvinnorna. Flera av de kvinnojoursanställda som jag har intervjuat 

pratar om denna närhet. Sara uttrycker att hon upplever att det är svårt att sätta upp gränser i 

arbetet på kvinnojouren på grund av den nära relation som hon utvecklar till de kvinnor som bor 

där och Nadja visar i sitt narrativ hur hon kom så nära en av sina klienter att hon, precis som 

kvinnan, utvecklade krissymptom. Min uppfattning är att det är svårare för de 

kvinnojoursanställda att värja sig mot våldet när de har det så nära inpå sig. Samtidigt visar 

uppsatsens resultat att närheten till våldet kan göra att de kvinnojoursanställda ´stänger av´ sina 

känslor och ´normaliserar´ kvinnornas utsatthet. Detta pekar, enligt min mening, på vikten av att 

kvinnojoursanställda får tillgång till stöd och handledning för att hantera sitt arbete och de svåra 

situationer som kan uppstå där. Det pekar också på vikten av att, i forskning och praktik, lyfta 

fram vad våldet och dess konsekvenser kan göra med socialarbetare som har våldet i sin 

omedelbara närhet.   

 

För att adressera och skapa förståelse för hur sekundär exponering för våld påverkar 

kvinnojoursanställda, och andra socialarbetare som arbetar med våldsutsatta kvinnor, krävs det att 

vi har ord och begrepp för att kunna uttrycka dessa erfarenheter. I samtalen med de 

kvinnojoursanställda fick jag intrycket av att de fick kämpa för att sätta ord på sina upplevelser. I 

uppsatsens metodkapitel reflekterar jag kring om detta har att göra med att de kvinnojoursanställda 

saknar vana och språkbruk för att prata om hur de påverkas av våldet. Min uppfattning är att det 

handlar om båda delarna. För det första är det inte förrän relativt nyligen som vi i Sverige har 

börjat uppmärksamma att professionella hjälpare som arbetar med våldsutsatta kvinnor kan 

påverkas av det våld som de tar del av i sitt arbete. Frågan har väckts på konferenser och den har 

börjat utforskas i studentuppsatser på socionom-, psykolog- och psykoterapeutbildningarna (se 

t.ex. Engström & Khazeny, 2013; Grände, 2015; Karlsten, 2015; Nationell myndighetssamverkan 

för kvinnofrid, 2013). Det begrepp som har använts i dessa sammanhang är framförallt sekundär 

traumatisk stress. I samtalen med de kvinnojoursanställda märkte jag att de på olika sätt förhöll 

sig till detta begrepp. De refererade till termen ´det farliga lyssnandet´ och efter en redogörelse 

för hur de påverkas av mötet med våldsutsatta kvinnor kunde de säga ”jag vet inte om det handlar 

om sekundär traumatisering, men…”.  Detta visar, enligt min mening, att de kvinnojoursanställda 

är medvetna om den rådande diskussionen om negativ påverkan i arbetet med våldsutsatta, men 
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de har ännu inte kommit fram till hur de ska använda begreppen för att förstå sina egna 

upplevelser. För det andra beskriver flera av de kvinnojoursanställda att de inte har fått möjlighet 

att bearbeta svåra upplevelser som de har varit med om i sitt arbete, antingen för att det inte har 

funnits någon att prata med eller för att deras upplevelser inte har tagits på allvar. Möjligen har 

detta gjort att de kvinnojoursanställda har svårt att få grepp om hur de påverkas av sitt arbete och 

att denna påverkan är något som bör tas på allvar.  

 

Jag vill här argumentera för att vi bör se över de befintliga begreppen och försöka formulera 

begrepp som är mer lämpade för det sociala arbetets praktik. Sekundär traumatisk stress och 

ställföreträdande traumatisering är begrepp som har utvecklats inom det psykotraumatologiska 

fältet för att beskriva hur terapeuter påverkas av sitt arbete med traumatiserade klienter (Figley, 

1995a; Pearlman & Saakvitne, 1995). Det är, enligt min mening, inte helt oproblematisk att 

´adoptera´ dessa begrepp till det sociala arbetet som till stor del handlar om att stötta utsatta 

människor. Detta då det finns en risk att samtalet om negativ påverkan i arbetet med våldsutsatta, 

och andra utsatta grupper, blir medikaliserat. Att känna med människor som befinner sig i svåra 

situationer och att reagera känslomässigt på deras utsatthet är, enligt min mening, inget konstigt. 

Det är så empatin fungerar och empati är ett viktigt verktyg i socialt arbete. Socialarbetare måste 

få reagera på de svåra berättelser de får höra och på det lidande de får se utan att vi pratar om det 

i medicinska termer. Det betyder inte att vi ska sluta prata om sekundär traumatisk stress och 

ställföreträdande traumatisering i relation till det sociala arbetet, men vi behöver se över hur 

användbara dessa begrepp är för det sociala arbetets praktik. Detta är en angelägen framtida 

uppgift för forskare inom socialt arbete.    

 

Jag menar också att vi, inom forskningen och det praktiska arbetet, bör titta på den kontext där 

den negativa påverkan uppstår. De kvinnojoursanställda som jag har intervjuat berättar till 

exempel att de har utvecklat en negativ syn på samhället till följd av sitt arbete på kvinnojouren. 

I den tidigare forskningen tolkas en förändrad samhällssyn i termer av ställföreträdande 

traumatisering, det vill säga en förändring i studiedeltagarnas kognitiva scheman (se t.ex. Ben-

Porat & Izhtaky, 2009). Jag menar dock att det även är möjligt att betrakta de 

kvinnojoursanställdas förändrade syn på samhället som ett resultat av deras arbetskontext, där de 

möter våldsutsatta kvinnor som inte har fått hjälp från samhället och där en del av arbetet handlar 

om att uppmärksamma att våld i nära relationer är ett samhällsproblem som framförallt drabbar 

kvinnor. På liknande sätt kan vi skapa förståelse för hur negativ påverkan kan ta sig uttryck i andra 

arbetskontexter och därmed komma fram till hur vi ska göra för att minimera denna påverkan.  
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http://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/syk-av-aa-vaere-psykolog
http://www.roks.se/nyheter/2016-04-14/regeringen-maste-betala-ut-de-utlovade-100-miljonerna-till-kvinnojourerna
http://www.roks.se/nyheter/2016-04-14/regeringen-maste-betala-ut-de-utlovade-100-miljonerna-till-kvinnojourerna
http://unizon.se/faq/4946
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Bilaga 1: Deltagare sökes till studie om hur 
socialarbetare som arbetar i skyddat boende påverkas 
av att lyssna till berättelser om våld 
 

Härmed inbjuds Du att delta i en studie som syftar till att undersöka hur socialarbetare, som arbetar 

med våldsutsatta kvinnor och barn i skyddat boende, påverkas av att ta del av sina klienters 

våldserfarenheter, samt vilket stöd som behövs för att hantera de reaktioner som arbetet ger 

upphov till. Forskningsområdet har inte undersökts i Sverige tidigare och Ditt deltagande kommer 

därför att utgöra ett viktigt bidrag när det gäller att synliggöra negativ påverkan (s.k. sekundär 

traumatisk stress) hos dem som möter våldsutsatta inom ramen för sitt arbete. 

 

Jag söker Dig som är anställd i ett skyddat boende/kvinnojour och har upplevt att du har påverkats 

negativt av ditt arbete, vad gäller din egen hälsa, syn på världen etcetera. Du ska ha arbetat med 

våldsutsatta kvinnor och barn i minst två år. 

 

Studien är en intervjustudie, där varje deltagare kommer att intervjuas vid tre tillfällen. Den första 

intervjun består av ett kortare möte eller telefonsamtal, där jag berättar om studien och Du berättar 

något om Dina erfarenheter från arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. Därefter följer två 

längre intervjuer á 1-2 timmar med några veckors mellanrum. Deltagandet innebär även att Du 

noggrant läser igenom, och kommenterar en av de transkriberade intervjuerna. Intervjuerna 

kommer, efter samtycke, att spelas in. Medverkan bygger på frivillighet och Du kan, om så önskas, 

när som helst avbryta Ditt deltagande i intervjun och studien. 

 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras så att utomstående inte kan ta 

del av det. Både deltagare och arbetsplats kommer att avidentifieras i den färdiga masterstudien. 

Masterstudien kommer att publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (www.diva-portal.org), där 

den är tillgänglig för allmänheten. 
 

Om Du vill delta i studien eller om Du har några frågor går det bra att kontakta mig på 

nedanstående telefonnummer eller mail. Vid frågor går det också bra att kontakta min handledare 

Ulla Forinder/Carolina Överlien vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 

 

 

Med vänliga hälsningar Zandra Andersson 

http://www.diva-portal.org/
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Bilaga 2: Information om deltagande i studie om hur 
socialarbetare som arbetar i skyddat boende påverkas 
av att lyssna till berättelser om våld 
 
Tack för att du vill delta i föreliggande studie som handlar om hur socialarbetare, som arbetar med 

våldsutsatta kvinnor och barn i skyddat boende, påverkas av att ta del av sina klienters 

våldserfarenheter, samt vilket stöd som behövs för att hantera de reaktioner som arbetet ger 

upphov till. 

 

Ditt deltagande innebär att du kommer att bli intervjuad vid tre tillfällen. En första intervju 

kommer att hållas via telefon. Denna intervju syftar till att ge dig information om studien och dess 

tillvägagångssätt och vilka förväntningar jag har på dig som deltagare. Du kommer även att få ge 

en inledande beskrivning av hur du påverkas av ditt arbete med våldsutsatta kvinnor och barn. 

Därefter följer två längre intervjuer á 1-2 timmar med några veckors mellanrum. Den andra 

intervjun syftar till att undersöka hur du påverkas av att möta våldsutsatta kvinnor och barn inom 

ramen för ditt arbete i skyddat boende och hur du själv förstår och tolkar dina upplevelser. 

Intervjun kommer, efter samtycke, att spelas in. Efter den andra intervjun kommer jag att skicka 

en utskrift av vad vi pratade om till dig och be dig att läsa igenom och tolka din egen intervju med 

hjälp av de instruktioner som du kommer att få av mig. Tolkningen av utskriften innebär att du 

gör fyra, separata läsningar av texten. Vi kommer att diskutera dina – och mina - tolkningar vid 

den tredje intervjun. Även denna intervju kommer att spelas in, efter ditt samtycke. 
 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Intervjumaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och förvaras så att utomstående inte kan ta del av det. Vi kommer 

tillsammans att gå igenom den personliga information som finns om dig i den färdiga studien och 

ta bort sådan information som kan leda till att du, eller din arbetsplats, identifieras. 

 

Studien kommer att publiceras som en mastersuppsats vid Stockholms Universitet. Studien 

kommer att finnas tillgänglig i Digitala Vetenskapliga Arkivet (www.diva-portal.org), där 

allmänheten kan ta del av den. 

 

Vid frågor går det bra att kontakta mig eller min handledare Ulla Forinder/Carolina Överlien, 

vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 

 

/ Zandra Andersson 

http://www.diva-portal.org/
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Bilaga 3: Instruktioner för hur du ska tolka din egen 
intervju 
 
Nedan följer instruktionerna för hur du ska tolka den bifogade utskriften av din intervju. Du 

kommer att behöva läsa igenom texten vid fyra olika tillfällen, där varje läsning innebär att du 

tittar på texten utifrån ett nytt perspektiv. Använd de bifogade pennorna för att markera de olika 

perspektiven och anteckna eventuella tankar och reflektioner i marginalen. Läs igenom 

instruktionerna noggrant innan du påbörjar läsningarna och hör av dig om du har några frågor: 

(kontaktuppgifter). 

 

Vi kommer att diskutera dina tolkningar av utskriften, och tillsammans reflektera kring vad de 

betyder, när vi ses i (månad). Vid denna sista intervju skulle jag vilja att du lämnar en kopia av 

utskriften med dina markeringar och anteckningar till mig så att jag kan använda dem vid min 

analys av intervjumaterialet. Tack för ditt samarbete! 

 

Instruktioner 
 

Innehåll  

Använd den gröna 

pennan  

Negativ påverkan  

Använd den rosa 

pennan 

 

Makt- och 

genusperspektiv 

Använd den gula 

pennan 

Andra aspekter   

Använd den blå pennan 

 

Börja med att läsa 

igenom hela utskriften 

med textens innehåll i 

åtanke.  

 

Är det något av det 

som sägs som behöver 

förklaras ytterligare? 

 

Innehåller utskriften 

några fel eller 

missuppfattningar?  

 

Behöver någon 

personlig information 

om dig tas bort eller 

ändras för att din 

identitet inte ska kunna 

avslöjas?  

 

Gör en skriftlig 

sammanfattning av 

dina tankar om 

utskriftens innehåll.  

Läs igenom utskriften 

med studiens syfte i 

åtanke: ”Hur påverkas 

jag som 

kvinnojoursanställd av 

att dagligen ta del av 

våldsutsatta kvinnors 

och barns erfarenheter 

av våld?”  

 

Hur förstår du dina 

egna upplevelser?  

 

Har du erfarenheter 

som inte uttrycks under 

intervjun, men som du 

har tänkt på i 

efterhand? 

 

Gör en skriftlig 

sammanfattning av 

dina upplevelser och 

vad du tror att de 

betyder.  

Läs igenom utskriften 

utifrån ett makt- och 

genusperspektiv.  

 

På vilket sätt kämpar 

du med frågor som rör 

makt och genus i ditt 

arbete och hur kommer 

det till uttryck i 

intervjun? 

 

Hur påverkar det dig 

att som kvinna arbeta 

med andra kvinnor som 

utsätts för våld och hur 

kommer det till uttryck 

i intervjun?  

 

Gör en skriftlig 

sammanfattning av 

dina tankar kring 

makt- och 

genusfrågor i 

intervjumaterialet.  

Läs igenom utskriften 

en sista gång och 

fundera på om det 

finns några frågor som 

har tagits upp och som 

du anser vara viktiga 

för att förstå hur du har 

påverkats av ditt 

arbete. Skriv ner 

dessa frågor.  
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Bilaga 4: Transkriptionssymboler  
 

(3s) Pauslängd i sekunder 

 

( ) Markerar känsloyttringar såsom skratt eller suckar.   

 

Understrukna ord eller meningar betyder att de har betonats av studiedeltagaren.  

 

– Markerar ett avbrott i meningen.  

 

VERSALER betyder att studiedeltagaren har höjt tonläget. 

 

” ” markerar att studiedeltagaren refererar till något som hon själv, eller någon annan har sagt, i 

det samtal som hon återger.   

 

[ ] markerar en tolkad fortsättning på tal och anonymiserade namn på till exempel platser eller 

kollegor.  

 

(…) Markerar borttagen text, till exempel sidospår i berättelsen som jag har tolkat som irrelevanta 

eller information som kan göra att studiedeltagaren eller hennes klient kan identifieras.  

 

(Arvay, 1998; 127-128; Carlsson, 2009; 91-92) 
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