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Sammanfattning 
I Sverige utförs en stor del av arbetet med våldsutsatta kvinnor av personer som arbetar på 
olika kvinnojourer. Detta arbete innefattar främst att tillhandahålla stödjande samtal till de 
våldsutsatta kvinnorna, som ofta kan lida av posttraumatiskt stressyndrom till följd av 
våldet. Dessa stödsamtal beskrivs i tidigare forskning som påfrestande för de personer som 
arbetar inom kvinnojouren. Stödsamtal med våldsutsatta kvinnor som lider av 
posttraumatiskt stressyndrom kan leda till upplevelser av sekundär traumatisering hos den 
som tar del av kvinnans traumatiska berättelser. Syftet med denna studie är att undersöka 
hur personer som arbetar inom kvinnojourer upplever de mentala påfrestningar som arbetet 
med våldsutsatta kvinnor kan medföra samt hur dessa påfrestningar kan förstås och 
hanteras. Materialet till denna studie har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med 
fem personer som arbetar inom olika kvinnojourer. Materialet har därefter analyserats 
utifrån kvalitativ innehållsanalys. De flesta av intervjupersonerna berättade att de upplevt 
mentala påfrestningar som till exempel ilska, trötthet, frustration, vanmakt och nedstämdhet 
till följd av arbetet. Begreppet sekundär traumatisering var relativt okänt för de flesta av 
respondenterna. Många av dem kunde inte heller säga sig upplevt symtom av sekundär 
traumatisering till följd av arbetet. Handledning samt stöd från kollegor var viktiga 
komponenter gällande hanteringen av dessa påfrestningar. Ytterligare ett resultat som 
framkom var intervjupersonernas inställning till arbetsrollen där respondenterna delade med 
sig av olika föreställningar om vad arbetsrollen innebär. Av resultatet framgår således att det 
finns tendenser av mentala påfrestningar som i vissa fall kan förklaras med hjälp av 
sekundär traumatisering. Olika copingstrategier används för att hantera de påfrestningar som 
arbetet medför. Arbetsrollen är komplex då den bygger på en historia av en stark ideologisk 
övertygelse som har sin inverkan på förhållningssättet mellan empati och distans i mötet 
med den våldsutsatta kvinnan. 
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1. Inledning  
 
Mäns våld mot kvinnor har sedan länge varit känt som ett utbrett folkhälsoproblem och 
som en kränkning av de mänskliga rättigheterna (World Health Organization, 2005). Även 
om utsattheten för våld i nära relationer förekommer bland både kvinnor och män visar 
statistiken att kvinnor utsätts i högre grad samt för grövre våld och därmed har de ett 
större behov av att söka hjälp och stödinsatser i form av exempelvis skyddade boenden 
(Frenzel, 2014).  
 
Enligt Socialstyrelsen (u.å.-a) innefattar våld i nära relationer allt från subtila 
våldshandlingar till grova våldsbrott som en person utför mot en person som hen har en 
nära relation till. Våld i nära relationer innefattar fysiskt-, psykiskt-, sexuellt-, 
ekonomiskt-, socialt- och materiellt våld. Socialstyrelsen (u.å.-b) beskriver vidare de 
negativa konsekvenser som våld i nära relationer för med sig. Exempel på detta är 
sjukskrivning, akuta bostadsproblem, dyrare levnadskostnader, svårigheter för föräldrar att 
hitta och ge både sig själv och sina barn tillräckligt skydd från förövaren, isolering från 
släkt och vänner då offret tvingas flytta till annan ort, sjukskrivning samt fysiska skador 
och kort- och/eller långvariga psykiska besvär (ibid.). Till följd av traumatiska upplevelser 
av våldet från en partner uppvisar många kvinnor symtom av posttraumatisk stress 
syndrom (PTSD) (Khadra, Wehbe, Fiona, Skaff & Nehme, 2015; Scheffer Lindgren & 
Renck, 2008; Wiklund, Malmgen-Olsson, Bergs & Öhman, 2010).  
 
Det är inte ovanligt att personer som arbetar inom socialt arbete med klienter som hamnat 
i en utsatt situation börjar att anamma klientens känslor (Figley, 1995). En aspekt i detta 
problem är även att den professionelle upplever svårigheter att hålla arbete och privatliv 
skilda och bär med sig tankar och oro om klienter även när de inte arbetar (Dane & 
Chachkes, 2001). Studier visar att de personer som arbetar med att lyssna till 
traumatiserade klienters berättelser, upplever känslor och reaktioner som liknar klienternas 
trots att den professionelle inte själv utsatts för något trauma (Figley, 1995; Iliffe & Steed, 
2000; McCann & Pearlman 1990; Rothschild & Rand, 2006). Dessa upplevelser benämns 
som sekundär traumatisering (Figley, 1995). Detta kan leda till försämrad självkänsla, 
nedstämdhet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och i vissa fall utbrändhet 
(Baeton & Murphy, 1995; Figley, 1995; Gates & Gillespie, 2008; Illife & Steed, 2000; 
Lerias & Byrne, 2003; McCann & Pearlman, 1990). 
 
I Sverige utförs en stor del av arbetet med våldsutsatta kvinnor av personal på olika 
kvinnojourer. Arbetet består ofta av att tillhandahålla skyddat boende, stödjande samtal, 
juridisk rådgivning samt stöd och hjälp i kontakt med olika myndigheter (Lidholm, 2002). 
Personer som arbetat med våldsutsatta kvinnor kan uppleva en rad olika reaktioner genom 
att höra på kvinnornas berättelser, där nedstämdhet är den vanligaste reaktionen (Iliffe & 
Steed, 2000). Kulkarni, Bell, Hartman och Herman-Smith (2013) menar att ytterligare en 
svårighet med att arbeta med gruppen våldsutsatta kvinnor är att det i dagens samhälle och 
kultur finns en tendens att minimera problemet med mäns våld mot kvinnor.  
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Det finns en del internationell forskning som undersöker påfrestningar och upplevelser 
hos personer som arbetar med våldsutsatta kvinnor men i en svensk kontext har denna 
målgrupp inte undersökts i samma utsträckning. Detta gör det intressant att undersöka 
vidare hur personer inom kvinnojourer i Sverige upplever och hanterar mentala 
påfrestningar av arbetet med våldsutsatta kvinnor. 
 

1.1 Syfte 
 

• Studiens syfte är att undersöka hur personer som arbetar inom kvinnojourer 
upplever de mentala påfrestningar som arbetet med våldsutsatta kvinnor kan 
medföra samt hur dessa påfrestningar kan förstås och hanteras. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

1. På vilket sätt upplevs mentala påfrestningar hos de personer som arbetar med 
våldsutsatta kvinnor? 

2. Hur kan mentala påfrestningar hos de personer som arbetar med våldsutsatta 
kvinnor förstås med hjälp av sekundär traumatisering? 

3. Vilka strategier använder personer som arbetar med våldsutsatta kvinnor för att 
hantera de mentala påfrestningar som arbetet medför? 
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2. Metod 
 
I detta kapitel presenteras den metod som studien bygger på. Kapitlet syftar även till att 
motivera valet av de metoder som använts. Vidare innehåller kapitlet beskrivningar om 
hur information till studien sökts fram, vilket urval av intervjupersoner som gjorts, vilken 
form av datainsamling som använts, hur data senare analyserats samt med hjälp av vilken 
metod. Studiens trovärdighet diskuteras och de etiska aspekterna som tagits i beaktande 
vid genomförandet av denna studie tydliggörs. Slutligen ges även en beskrivning av vilka 
avgränsningar som gjorts i studien samt hur ansvarsfördelningen sett ut mellan författarna. 
 

2.1 Forskningsmetod 
 
För att undersöka hur personer som arbetar på kvinnojourer upplever och hanterar de 
mentala påfrestningar som arbetet med våldsutsatta kvinnor kan medföra valdes kvalitativ 
metod då denna lämpar sig bra för att förstå respondenternas uppfattning, känslor och 
upplevelser. Bryman (2011) menar att kvalitativ forskningsmetod lägger fokus vid orden 
under insamling och analys av data. Med kvalitativ metod vill forskaren förstå hur 
individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Att istället samla in data genom 
kvantitativ metod hade, i samstämmighet med Bryman (2011), gett möjlighet att 
undersöka ett större antal respondenter. Dock hade kvantitativ metod inte gett samma 
förståelse för hur respondenterna upplever de mentala påfrestningar som arbetet med 
våldsutsatta kvinnor kan medföra. Kvalitativ metod ger forskaren möjlighet att se världen 
med andras ögon (ibid.); vilket, i enighet med denna studie, är en förutsättning för att 
skapa kunskap om hur mentala påfrestningar kan förstås och hanteras. 
 

2.2 Sökmetod 
 
I sökandet efter kunskap om det aktuella forskningsområdet användes främst 
söktjänsterna: Umeå universitetsbiblioteks hemsida, Socindex, Swepub samt Google 
scholar. På dessa sidor har information från litteratur och tidigare forskning sökts fram 
genom olika kombinationer av följande sökord: 
 

• Våld, violence, abused women, domestic violence, intimate partner violence, 
battered woman 

• Women, female 
• Women's shelter 
• Treatment, counseling 
• Counselor, therapist 
• Diagnos, diagnose  
• Symtom, Symptoms 
• PTSD, posttraumatic stress disorder 
• Sekundär traumatisering, secondary traumatization, secondary traumatic stress, 

compassion fatigue, vicarious trauma,  
• Copingstrategier, coping strategies 
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I sökandet efter litteratur har inte en systematisk analys av sökresultaten gjorts, däremot 
har olika kombinationer av ovan nämnda sökord använts för att hitta relevant litteratur 
som tex. undersökt sekundär traumatisering hos professionella, PTSD hos våldsutsatta 
samt vilka effekter våldet har på den som utsätts för våld. När sökning via Umeå 
universitetsbibliotek gjordes med begreppet secondary traumatization gav det 2129 
träffar, adderades däremot orden therapist, domestic violence och women's shelter gav det 
16 träffar.  
 
Många uppsatser, avhandlingar och artiklar som var av intresse har gett vidare relevant 
litteratur genom de referenser som de använt sig av. På detta sätt har en relevant artikel 
bidragit med ytterligare artiklar, böcker, statens offentliga utredningar (SOU) och andra 
rapporter, vilket genererat en stor del av den kunskap som används i denna studie. Till 
exempel är Charles Figleys bok från 1995 “Compassion Fatigue - Coping with secondary 
traumatic stress disorder in those who treat the traumatized” refererad till i ett flertal av 
den utvalda litteraturen om sekundär traumatisering.  
 

2.3 Vetenskapsteoretisk ansats 
 
I samhällsvetenskaplig forskning är det vanligt att antingen utgå från en deduktiv eller 
induktiv ansats i sökandet efter kunskap (Bryman, 2011). Den deduktiva ansatsen kan bäst 
förklaras genom att forskaren tar in så pass mycket kunskap inom forskningsområdet att 
hen därefter utformar teorier och hypoteser som är styrande för datainsamling och analys. 
Dessa teorier och hypoteser är även vägledande för vilken riktning forskningen kommer 
att ta. Med en deduktiv ansats testas hypoteser och teorier. Den induktiva ansatsen 
fungerar på ett någorlunda motsatt sätt. Här ämnar istället forskaren att samla in data från 
fältet för att sedan låta denna data generera teorier. Det induktiva synsättet förknippas 
emellertid i större utsträckning med den kvalitativa forskningen än den kvantitativa 
forskningen. Bryman (2011) menar dock att den induktiva ansatsen inte behöver vara 
oförenlig med den kvantitativa forskningsmetoden.  
  
Angreppssättet i denna studie präglas huvudsakligen av ett induktivt synsätt eftersom vi 
avser att undersöka upplevelser av mentala påfrestningar inom arbetet med våldsutsatta 
kvinnor samt hur dessa kan förstås och hanteras. Det finns ingen självklar teori eller 
hypotes som kan testas mot den data som samlats in. Det är däremot känt att sekundär 
traumatisering är ett begrepp som är förekommande inom arbetet med våldsutsatta kvinnor 
(McCann & Pearlman, 1990; Iliffe & Steed, 2000) vilket ledde till att denna studie delvis 
präglats av att undersöka om dessa tendenser fanns bland respondenterna. Således finns 
inslag av både induktiva och deduktiva synsätt inom denna studie. 
  
Fenomenologin, som filosofisk inriktning, har sin grund i hur människan förstår och finner 
syftet i den värld hon lever i (Bryman, 2011). Individens egen förförståelse är även en 
aspekt som bör tilläggas i dennes strävan efter att förstå tillvaron. Vidare framgår att 
förmågan att förstå en individs beteende och meningen med detta beteende kräver att 
informationen tolkas genom observatörens perspektiv och förförståelse (ibid.). Då vi i 
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denna studie ämnar att undersöka upplevelser hos kvinnojourens personal finns kopplingar 
till det fenomenologiska synsättet. Det som är intressant för denna studie är att försöka 
förstå hur personer själva upplever det som de ställs inför i sitt arbete på kvinnojouren och 
därmed vad det är som får dem att känna på det sättet. Genom att använda det 
fenomenologiska synsättet kan en djupare förståelse av den enskildes berättelser förstås. 
 

2.4 Urval 
 
Urvalet av intervjupersoner till studien gjordes utifrån ett så kallat målinriktat urval. 
Bryman (2011) menar att valet av intervjupersoner i det målinriktade urvalet grundar sig 
till stor del på de frågeställningar som utformats i studien och således väljs respondenterna 
ut strategiskt för att matcha dessa. Fördelen med ett målinriktat urval är att forskaren 
kommer i direkt kontakt med personer som kan vara behjälpliga i att besvara studiens 
frågor.  
  
Då vi i denna studie syftar till att undersöka hur personer som arbetar i kvinnojourer 
upplever och hanterar de mentala påfrestningar som arbetet med våldsutsatta kvinnor kan 
medföra samt hur dessa påfrestningar kan förstås, föll det sig naturligt att vända sig till 
personer som arbetar på kvinnojourer. Detta då dessa personer är de som ofta kommer i 
kontakt med kvinnor som upplevt traumatiska händelser. Studien skulle kunna appliceras 
på andra yrken genom att exempelvis undersöka hur sjukvårdspersonal påverkas av att 
möta våldsutsatta kvinnor, eller hur polisen upplever samma fenomen. Vi valde dock att 
undersöka kvinnojourens personal då vi hade en vetskap om att de möter de våldsutsatta 
kvinnorna under en längre tid samt har stödsamtal och fler träffar med dem. Således var 
respondenternas arbetsplats och arbetsuppgifter de enda demografiska aspekterna som 
togs i beaktande gällande urvalet av intervjupersoner. En kvinnojour kan även variera 
mycket i hur den är uppbyggd vilket därmed betyder att hanteringen av sin personal även 
skiljer sig från jour till jour.  
 
Kontakt togs med fem olika kvinnojourer genom utskick av informationsbrev (bilaga 1) 
till respektive kvinnojours e-postadress som återfanns via Unizons och Riksorganisationen 
för kvinno- och tjejjourer i Sveriges (ROKS) hemsidor. Utskicket av informationsbrevet 
genererade relativt få svar (två stycken), därefter kontaktades två kvinnojourer igen, fast 
via telefon. Detta ledde i sin tur till ytterligare två intervjuer, där det i en intervju deltog 
två respondenter samtidigt. Således uppnåddes det totala antalet respondenter till fem 
stycken.  
 

2.5 Datainsamling 
 
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att inhämta data till denna studie. 
Med utgångspunkt i att besvara studiens frågeställningar skapades en intervjuguide  
(bilaga 2), som enligt Bryman (2011) är en uppsättning frågor som kan vara mer allmänt 
formulerade för att ge forskaren utrymme att ställa uppföljningsfrågor till det som anses 
vara viktiga svar. Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att styra intervjun till de 
områden som studien ämnar att undersöka. Samtidigt ger denna intervjuform 
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intervjupersonen frihet i hur den vill förmedla känslor och uppfattningar av hur denne 
upplever de mentala påfrestningar som arbetet med våldsutsatta kvinnor kan medföra. 
Intervjuguiden har rubrikerna: bakgrundsfrågor, beskriv verksamheten, effekter av att 
arbeta med våldsutsatta kvinnor, sekundär traumatisering samt copingstrategier. Dessa 
rubriker används som vägledning i ett samtal istället för en strukturerad intervju som är 
mer strikt.  
 
Val av plats för intervjuerna har skiftat. Intervjupersonerna har tillhandahållit samtalsrum 
på kvinnojouren, en intervju genomfördes i kafémiljö, en intervju via Skype samt en 
intervju via telefon. Att genomföra en intervju i kafémiljö trodde vi kunde medföra viss 
påverkan på de svar respondenten uppgav, då en person i kafémiljö möjligtvis inte känner 
samma trygghet att prata öppet om sina upplevelser och känslor kring sitt arbete med 
våldsutsatta kvinnor. Då det var respondenten själv som föreslog att genomföra intervjun 
på ett kafé fick vi anta att hon var tillräckligt bekväm med att berätta om sina upplevelser i 
en kafémiljö. Intervjun som genomfördes via Skype medförde vissa försvårande 
omständigheter då det var två intervjupersoner som deltog. Våra erfarenheter från att 
genomföra två av våra intervjuer via Skype eller telefon var att denna metod medförde 
förluster av kroppsspråket i intervjusituationen som kan förmedla information av värde. 
Detta är något som även Bryman (2011) menar kan vara ett hinder vid telefonintervjuer. 
Ytterligare en svårighet med att göra en intervju med två personer samtidigt, var att få 
varje person att svara oberoende av den andres svar. Om de hade velat berätta något som 
stod i konflikt med kollegans åsikt eller var blottande för den enskilde, kan denna typ av 
intervju ge missvisande svar. Vi bedömde i detta avseende att dessa två respondenter var 
tillräckligt bekväma med varandras närvaro under intervjun för att kunna ge 
sanningsenliga svar. Därav vägde fördelarna över nackdelarna då vi ansåg att två 
respondenter kunde ge oss en bättre förståelse än vad endast en respondent skulle gett. 
 

2.6 Analysmetod 
 
För att bearbeta och analysera det material som framkom av intervjuerna användes 
kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys syftar till att hitta likheter och 
skillnader i materialet genom en systematisk analys av materialet (Bryman, 2011; 
Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Vi började med att transkribera det inspelade intervjuerna ordagrant. Eftersom våra 
intervjuer till stor del följt intervjuguidens struktur kunde vi redan i början av 
analysarbetet urskilja två tematiska områden, mentala påfrestningar och copingstrategier, 
dessa två var framträdande i alla intervjuer. Därför valde vi att utgå från dessa teman i 
genomförande av analysen för att på ett systematiskt sätt kunna urskilja dessa områden i 
intervjuerna. Vi läste noggrant igenom texterna var för sig och markerade meningsbärande 
enheter som tillhörde dessa områden. Meningsbärande enheter är de meningar eller 
stycken som innehåller de perspektiv som kan kopplas till de områden som studien ämnar 
att undersöka (Graneheim & Lundman, 2004). Då syftet med studien är att undersöka hur 
mentala påfrestningar upplevs samt hur dessa påfrestningar kan förstås och hanteras, var 
det inte säkert att enbart de ovan nämnda temana var tillräckliga för att svara på syftet och 
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våra frågeställningar. Därför markerades även andra meningsbärande enheter som varken 
kunde placeras under mentala påfrestningar eller copingstrategier men fortfarande 
framstod ha inverkan på respondenten och dess upplevelse av att arbeta med våldsutsatta 
kvinnor.  
 
Efter att vi tagit ut de meningsbärande enheter som ansågs kunna besvara studiens 
frågeställningar kodade vi dessa meningsbärande enheter för att sedan kategorisera dem 
enligt följande: Emotionella påfrestningar, Övriga påfrestningar, Sekundär 
traumatisering, Påverkan på privatlivet samt Påverkan på arbetslivet. Dessa kategorier 
placerades under det redan givna temat Mentala påfrestningar. På samma sätt formades 
följande fem kategorier: Organisatoriska strategier, Individuella strategier, Samverkan, 
Gränsdragning och Motiverade i arbetet. Dessa kategorier placeras under temat 
Copingstrategier. Utöver dessa kategorier framkom olika aspekter av arbetsrollen och vad 
det innebär att arbeta med våldsutsatta kvinnor vilket bildade kategorin och temat 
Arbetsrollen. Ovan nämnda kategorier och teman har sammanställts och tillsammans med 
koderna bildar det ett kodningsschema (bilaga 3). 
 
De meningsbärande enheter som slutligen valts ut till citat under kapitlet Resultat syftar 
till att belysa vissa åsikter, känslor och tankar som ämnar att svara på de frågeställningar 
som studien har för avsikt att besvara. Några citat har omformulerats från talspråk till 
skriftspråk, detta för att öka läsbarheten. 
 

2.7 Etiska aspekter 
 
I planering och genomförande av datainsamling till studien utgick vi från forskningsetiska 
regler. I denna studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska aspekter som avser att 
säkerställa frivillighet, anonymitet, konfidentialitet samt integritet hos de respondenter 
som medverkar i studien. Dessa förverkligas genom att följa nedanstående riktlinjer: 
 
Informationskravet betyder att de personer som medverkar i studien ska få information om 
studiens syfte. Informationskravet framhäver även att intervjupersonerna ska få vetskap 
om att deras medverkan i studien är frivillig och att denna medverkan kan avbrytas om 
respondenterna inte längre skulle vilja medverka (Bryman, 2011). För att förverkliga 
informationskravet skickades ett informationsbrev till olika kvinnojourer. 
Informationsbrevet innehåller även information om intervjupersonernas frivillighet och 
möjlighet att dra sig ur studien om så önskas. Dessa uppgifter upprepades sedan vid alla 
intervjutillfället för att försäkra att intervjupersonerna fått den korrekta informationen 
gällande dennes medverkan. 
 
I denna studie har vi tagit hänsyn till nyttjandekravet som innebär att den data som samlas 
in och som berör personliga uppgifter inte får användas till andra ändamål än den tilltänkta 
studien (Bryman, 2011). Detta gjorde vi genom att informera respondenterna vid tillfället 
för intervjuerna att de uppgifter som lämnas inte kommer att användas till något annat än 
denna studie. 
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Samtyckeskravet går ut på att den som medverkar i en undersökning inte ska göra detta 
utan dennes vetskap. Det är alltså upp till den enskilde deltagaren att själv avgöra om hen 
vill delta eller ej (Bryman, 2011). Både i informationsbrevet och i inledningen av 
intervjuerna meddelades alla respondenter att deras medverkan var frivillig och att det var 
möjligt att avbryta medverkan i studien. 
 
Slutligen bör konfidentialitetskravet säkerställas när det kommer till de etiska principer 
som är relevanta för denna typ av forskning. Konfidentialitetskravet innebär att det 
material som samlas in ska behandlas på ett sådant sätt att inga uppgifter som riskerar att 
avslöja intervjupersonens identitet får lämnas ut, det vill säga att materialet behandlas med 
viss sekretess. Utöver detta måste personuppgifter förvaras på ett sätt som innebär att 
obehöriga ej har möjlighet att komma åt materialet (Bryman, 2011). För att garantera 
konfidentialitetskravet i denna studie har intervjupersonernas namn att fingerats, vi har 
även uteslutit citat som kan komma att avslöja vilken kvinnojour som intervjupersonen är 
verksam inom. Uppgifter som kan komma att härledas till en specifik person eller 
organisation har inte använts. Detta informerades deltagarna om genom både 
informationsbrevet men även vid intervjutillfället. 
 
Vid tillfrågan om deltagande i en intervju kan den tilltänkta intervjupersonen eventuellt 
känna att hen inte är fullt berättigad att säga nej till ett deltagande i studien. Det är därför 
av vikt att forskaren i så stor grad som möjligt på ett pedagogiskt sätt framför studiens 
syfte för intervjupersonen så att denne förstår vad hen ger sig in på. Det är således av vikt 
att även se till att konsekvenserna som intervjun kan medföra hos den deltagande beaktas 
(Wikström, 2009). För att hantera de konsekvenser som intervjun kan medföra har 
respondenterna till denna studie fått en kopia av transkriberingen av intervjun och därefter 
fått läsa igenom den och lämna synpunkter ifall det är något de inte vill ska användas i 
studien. 
 

2.8 Trovärdighet 
 
Inom forskning eftersträvas att säkerställa validitet och reliabilitet, som vidare kan 
beskrivas som att studien ska kunna göras om för att få ett liknande resultat samt att 
säkerställa att studien mäter vad den ska mäta (Bryman, 2011). I kvalitativ forskning talas 
om tillförlitlighet och äkthet, detta då det inom kvalitativ forskning sällan handlar om att 
mäta och generalisera. Tillförlitligheten kan mätas genom fyra olika kriterier: 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (ibid.).  
 
Gällande trovärdigheten är det även av vikt att resultatet speglar den sociala verkligheten 
(Bryman, 2011), vilket görs i denna studie genom att vi gett intervjupersonerna möjlighet 
att ta del av sin egen transkriberade intervju för att sedan kunna ge synpunkter på de 
resultat som visat sig. Överförbarheten syftar inom kvalitativ forskning till att ge en djup 
beskrivning av vad som undersöks. Detta har vi kunnat säkerställa då vi genom litteratur 
kunnat skapa en kunskapsbakgrund som föranlett frågor till en intervju där respondenterna 
kunnat bekräfta och i vissa fall fördjupa befintlig kunskap inom området. Pålitligheten 
handlar om att forskningsprocessens alla steg ska vara tydligt beskrivna och på så sätt 
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bidra till en hög transparens (ibid.). Vi har eftersträvat att tillförsäkra pålitligheten genom 
noga beskrivningar av de steg vi tagit i forskningsprocessen samt att bifoga bilagor på 
informationsbrev, intervjuguide och kodningsschema. Möjlighet att styrka och konfirmera 
studien uppnås genom att forskaren ger prov på att utförandet och forskningens slutsatser 
inte påverkats av personliga värderingar eller teoretiska inriktningar i alltför hög grad 
(ibid.). Den förförståelse vi haft innan och under forskningsprocessen har oundvikligen 
format vissa delar i studien. Till exempel har den bidragit till ett kritiskt öga för de svar 
intervjuerna bidragit med då vissa svar kan antas ha underliggande mening och betydelse 
samt att det som inte uttryckligen sägs även kan tolkas som resultat. Medvetenheten om 
att vår egen förförståelse till viss del formar studien har gjort att vi även granskat våra 
tolkningar och i analys och diskussion också tydliggjort vad som är direkta tolkningar och 
varför dessa tolkningar gjorts. 
 
Äkthet eller autenticitet uppnås genom att ställa frågor till studien om undersökningen ger 
en rättvis bild, de medverkande får kunskap eller bättre förståelse av sin sociala situation, 
studien bidrar med kunskap för den enskilde deltagaren om andra personers upplevelser, 
undersökningen bidrar till att de medverkande fått möjlighet att förändra sin situation samt 
om studien gjort det möjligt för deltagarna att vidta de åtgärder som krävs (Bryman, 
2011). Som svar på dessa frågor kan vi anta att vår studie ger en rättvis bild då resultatet 
inte avviker i någon större utsträckning från tidigare forskning. Studiens resultat och 
analys bidrar med kunskap om hur arbetet med våldsutsatta kvinnor upplevs och hanteras 
vilket kan ge de medverkande ytterligare kunskap om hur de kan komma att uppleva 
arbetet samt hur detta i sin tur kan förstås och hanteras. Då denna studie bidrar med en 
sammanfattad bild av hur olika personer upplever och hanterar påfrestningar av arbetet 
med våldsutsatta kvinnor, finns det en förhoppning om att deltagarna kan ta lärdom av 
varandra och den sammanfattade bilden som resultat och analys bidrar till. Den 
sammanfattande bilden av fenomenet kan ge deltagarna kunskap om vad som kan 
förändras och förbättras samt vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att uppnå det. 
 

2.9 Avgränsningar 
 
Symtomen för sekundär traumatisering går att likställa med de symtom som beskrivs för 
compassion fatigue och vicarious traumatization (Rothschild & Rand, 2006). Dessa tre 
begrepp används nästan synonymt även om det i viss litteratur kan framkomma skillnader. 
Valet att använda sekundär traumatisering gjordes utifrån att vi ansåg att det med 
begreppets namn gick att ana begreppets betydelse.  
 
Då våldsutsatta kvinnor ofta drabbas av posttraumatisk stress syndrom (PTSD) (Khadra et 
al., 2015; Scheffer et al., 2008; Wiklund et al., 2010) är det av vikt att använda ett begrepp 
och en teori som stämmer överens med det den professionelle kan uppleva i form av 
sekundär traumatisering. Vilket enligt vår uppfattning skiljer sig åt beroende på om den 
professionelle arbetar med traumatiserade klienter eller andra klienter i utsatta situationer.  
 
Under en intervju framkom ytterligare en form av våld i nära relation som vi har valt att 
kalla underlåtenhetsvåld. Detta karaktäriseras av att den ena parten i relationen är i en 
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beroendeställning till den andra när det kommer till omvårdnad. Våldet utgörs således av 
att den ena parten avsiktligen missköter vårdnaden. Det har dock varit svårt att hitta 
litteratur om detta vilket gjort att denna form av våld inte preciseras ytterligare i studien. 
Vi finner dock att denna typ av våld bör omnämnas då den inte faller under någon 
nuvarande beskrivning av de olika definitionerna av våld. 
 
I intervjuerna ställde vi bakgrundsfrågor till intervjupersonerna gällande ålder, kön, 
arbetstitel samt tid som verksam inom kvinnojouren. Dessa frågor genererade dock varken 
några kategorier eller teman till resultatet vilket gjort att de inte använts i större 
utsträckning än att ge en beskrivning av intervjupersonerna i början av kapitlet Resultat.  
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3. Kunskapsöversikt 
 
I detta kapitel presenteras och preciseras begrepp och teorier som är relevanta för studien. 
Vidare ges även en överblick av tidigare forskning på området. Här framförs även en 
förklaring till våld i nära relationer och hur detta påverkar offret och även ur vilka aspekter 
det kan komma att påverka den personer som i arbetet bemöter de våldsutsatta. 
 

3.1 Begrepp 
 
Detta avsnitt syftar till att ge en bredare förklaring av specifika begrepp som är av vikt för 
att förstå och tolka studiens syfte samt resultat. Vissa begrepp kommer att utvecklas 
ytterligare under avsnittet teoretisk ram. 
 
Våld i nära relation 
Våld i nära relationer är ett begrepp som gör sig synligt på många olika sätt 
(Socialstyrelsen, u.å.-a). Våldet kan variera från grova våldshandlingar till mer diffusa 
inslag av våld mot en närstående. Fysiskt våld är sådana handlingar som är menade att 
skada offret fysiskt genom exempelvis knuffar, slag och sparkar. Offret kan utsättas för 
sexuellt våld av förövaren genom att hen blir utsatt för våldtäkt, påtvingade sexuella 
handlingar eller av olika anledningar inte kan nej till sexuella handlingar. Det psykiska 
våldet tar sig i uttryck genom ett brett spektra från förlöjligande av den utsatte individen 
till direkta hot om våld. Till det psykiska våldet räknas även om förövaren utövar eller 
hotar om våld mot t.ex. offrets djur. Förövaren kan även utsätta offret för en form av 
social utsatthet genom att inskränka den utsattes frihet och hindra hen från att träffa 
vänner eller att medverka i andra sociala sammanhang. Slutligen kan en materiell och 
ekonomisk utsatthet benämnas i förklaringen av våld i nära relationer. Att avsiktligt 
förstöra föremål som är av personligt värde för offret eller tvinga offret att skriva på 
papper som för hen innebär negativa konsekvenser är exempel på materiellt och 
ekonomiskt våld (ibid.). 
 
Kvinnojour 
En kvinnojour är en verksamhet som vänder sig till kvinnor som fallit offer för våld i nära 
relation (Socialstyrelsen, 2013; Nationalencyklopedin, 2018). Verksamheterna drivs ofta 
ideellt och finansieras med hjälp av ett grundläggande stöd från kommunen för bland 
annat hyra av lokal (Socialstyrelsen, 2013). De flesta kvinnojourer erbjuder skyddade 
boenden för kvinnor som flyr från en våldsutövande partner. Kvinnojourerna hjälper oftast 
till med juridisk rådgivning, hjälp att vägleda den våldsdrabbade i kontakten med 
myndigheter men även att vara en samtalskontakt till kvinnor som fallit offer för mäns 
våld (Lidholm, 2002). 
 
I Sverige men även internationellt har kvinnojoursrörelsen varit en viktig aktör när det 
gäller mäns våld mot kvinnor (SOU 2004:121). De föregicks av flera 
kvinnoorganisationer som riktade stark kritik till vad de ansåg var en föråldrad kvinnosyn 
i frågan om våld och övergrepp mot kvinnor. År 1978 invigdes den första kvinnojouren i 
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Sverige och några år efter det startade Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i 
Sverige (ROKS) (ibid.). Idag har Sverige två riksförbund, ROKS och Unizon. 
 
Trauma & Posttraumatiskt stressyndrom 
Ett trauma är en benämning av den händelsen som utlöser en traumatisk kris. En 
traumatisk kris är enligt Cullberg och Lundin (2006) det psykiska tillstånd som en person 
befinner sig i efter en yttre händelse som är av sådan allvarlig art att den riskerar eller 
hotar att riskera individens liv, hälsa, sociala personlighet eller de grundläggande 
möjligheterna till att leva ett tillfredsställande liv. En person som drabbats av 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) måste varit utsatt för en händelse, antingen kort- 
eller långvarig, som varit speciellt hotande eller katastrofal och som därför med största 
sannolikhet skulle leda till allvarlig stress (ibid.). Om en individ ständigt undviker, har 
starka negativa associationer, negativ sinnesstämning, ihållande besvär med påträngande 
minnen, mardrömmar och flashbacks från den traumatiska händelsen föreligger grund för 
att individen kan ha drabbats av PTSD (American Psychiatric Association, 2013).  
 
Sekundär traumatisering 
Secondary traumatic stress disorder (STSD) eller sekundär traumatisering är ett begrepp 
som till en början kan förklaras av ett naturligt fenomen som följer av att en nära person 
till en traumatiserad individ känner stress på grund av att hen vill och/eller försöker hjälpa 
den traumatiserade personen (Figley, 1995). Sekundär traumatisering är ett begrepp som 
även kan beskrivas genom att den professionelle blir så pass påverkad av klientens 
traumatiska berättelser att den professionelle i viss utsträckning själv upplever traumatiska 
känslor och reaktioner utan att själv blivit utsatt för något annat än klientens berättelser 
(ibid.). Sekundär traumatisering är ett relativt vedertaget begrepp som i större utsträckning 
studerats internationellt (Baeton & Murphy, 1995;  Figley, 1995; Gates & Gillespie, 2008; 
Illife & Steed, 2000; Lerias & Byrne, 2003; McCann & Pearlman, 1990). Vidare i studien 
kommer sekundär traumatisering och secondary traumatic stress disorder (STSD) 
användas parallellt.  
 
Copingstrategier 
Coping är en engelsk term som kan översättas till hantera. I Sverige är det dock inte 
ovanligt att den engelska termen används i ett begrepp som benämns som 
copingstrategier. I denna studie kommer copingstrategier och hantering av påfrestningar 
att användas synonymt. Historiskt sett så kan ordet coping beskrivas genom att det var ett 
svar på hur känslorna uttryckte sig inom en individ (Lazarus & Folkman, 1984). Det finns 
även historiska förklaringsmodeller som menar på att coping kommer från inövade 
överlevnadsbeteenden som användes i situationer som innebar livshotande faror. I en mer 
modern beskrivning av begreppet så kan coping förklaras genom hur en person hanterar 
och löser situationer på ett sådant sätt att negativa känslor minskas. Viktigt i den senare 
förklaringsmodellen är även individens uppfattning och relation till de utmaningar hen 
ställs inför. (ibid). Coping definieras ytterligare genom att en person ständigt försöker 
förändra beteende och kognitiva tankemönster kopplat till en specifik situation för att 
hantera interna och/eller externa krav som för personen upplevs överstiga dennes förmåga 
att hantera dem (ibid.). 
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3.2 Tidigare forskning om arbetet med våldsutsatta kvinnor 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som har relevans för denna studie. Här finns 
information om vilka effekter våldet har på de som utsätts för det, detta för att ge en 
uppfattning om vilka problem de som arbetar med våldsutsatta kvinnor kan komma att 
möta. I kapitlet ges även en överblick av hur de som arbetar med våldsutsatta kvinnor kan 
komma att beröras och påverkas av de berättelser de får höra från de våldsutsatta 
kvinnorna. Kapitlet tillhandahåller även vissa copingstrategier för att visa på olika 
metoder som kan komma att användas för att inte påverkas negativt av arbetet med 
våldsutsatta kvinnor. 
 
Våldets effekter 
Som nämnts i inledningen har våld många negativa konsekvenser för offret. Den fysiska 
och/eller psykiska ohälsan påverkas starkt negativt av våld i nära relationer (Campbell, 
2002; Hensing & Alexandersson, 2000; Krantz & Östergren, 2000; Lundgren, Uppsala 
universitet & Brotsoffermyndigheten, 2001; Pill, Day & Mildred, 2017; Renck, 2006; 
Romito, Turan & De Marchi, 2005). Symtom av posttraumatisk stress, ångestattacker, 
depression, ätstörningar, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter är vanligt 
förekommande (Scheffer et al., 2008; Wiklund et al., 2010). Andra negativa effekter som 
är vanliga är att offren får en sämre självkänsla och svårigheter att lita på andra (ibid.). Det 
är vanligt att offret skuldbelägger sig själv och känner skam för att de inte brutit upp 
relationen tidigare och för att de inte uppmärksammat förövarens dåliga sidor i början av 
förhållandet (Enander, 2010; Hydén, 2015). Svårigheter med att bryta sig ur en våldsam 
relation kan förklaras genom normaliseringsprocessen. Denna process blir därmed en 
målinriktad strategi för mannen att få kontroll över kvinnan samt att bibehålla och stärka 
denna kontroll. Detta gör mannen genom att begränsa kvinnans relationer och kontakt 
med hennes familj och vänner (Lundgren, 2004). Mannen växlar mellan våld och kärlek 
till kvinnan vilket även förstärker effekterna av våldet då växlandet gör att gränsen mellan 
våld och kärlek suddas ut och våldet tillslut kan upplevas som ett tecken på kärlek 
(Lundgren, 2012). Normaliseringsprocessen förutsätter även att mannen har bestämda 
föreställningar om hur en man och en kvinna ska vara vilket utgår från att mannens 
maskulinitet och dominans över kvinnan (Lundgren, 2004). Många våldsutsatta beskriver 
återhämtningen efter att ha utsatts för våld i nära relation som en lång process (Wiklund et 
al., 2010). 
 
Effekter av att arbeta med våldsutsatta kvinnor 
Iliffe och Steed (2000) beskriver olika effekter som arbetet med våld in nära relationer kan 
ha på den professionelle. Det finns en risk att personer som arbetar med våldsutsatta till en 
början upplever ett sviktande självförtroende. Detta grundar sig främst i att de 
professionella inser att ämnet kräver specialistkompetens men även i att de känner sig 
ineffektiva då resultat för klientens välmående inte visar sig så snabbt som de hoppats. 
Som en konsekvens på känslan av saknat självförtroende i arbetet så infinner sig viss risk 
att de känner sig ansvariga för klientens välmående. Att arbeta med klienter som blivit 
utsatta för sexuellt våld kan ofta medföra känslor av ilska hos den professionelle. Ilskan 
kan även ta många olika former, från att känna ett minskat förtroende för rättssystemet till 
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att känna vrede riktat mot klientens förövare. Att känna en ilska upplevs ibland även vara 
ett substitut och en försvarsmekanism mot att känna för mycket sorg över klienternas 
berättelser. Att i dessa ärenden känna en ilska kan även vara en del av den hopplöshet som 
är en vanlig känsla hos de som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Känslan av hopplöshet är 
ofta kombinerat med en oro över klientens säkerhet. Det är inte heller ovanligt att klienten 
och den professionelles känslor drar jämt i en parallell process, där klientens oro, rädsla 
och ilska över bland annat det sociala stödet och rättssystemet smittar av sig på den 
professionelle (ibid.).  
 
Arbetet med våldsutsatta kan även påverka den professionelles förmåga att lita på andra. 
Att arbeta med våldsutsatta kvinnor tenderar att få den professionelle att bli mer varsam 
när det kommer till att ge sitt förtroende till nya bekantskaper men även att bli mer 
misstänksam och cynisk på ett mer generellt plan (Illife & Steed, 2000; McCann & 
Pearlman, 1990). För professionella som arbetar med personer utsatta för våldtäkt, offer 
för människohandel eller våldsutsatta är det inte heller ovanligt att den professionella får 
svårigheter med intimitet och bristande tillit till närstående (Figley, 1995). Illife och 
Steeds (2000) resultat visar att ensamstående kvinnor som arbetar med våldsutsatta 
kvinnor upplever sig lita mindre på män som de startar en relation med och att detta kan 
vara en produkt av vad de fått uppleva i sitt arbete. De uppfattade även att deras förmåga 
att se varningstecken på våld i nära relation nu var bättre än innan de började att arbeta 
med våldsutsatta kvinnor.  
 
Slutligen bör ljus falla på de fysiska följder som arbetet med våldsutsatta kvinnor kan 
medföra, till dessa hör exempelvis att bli utmattad och känslomässigt tömd. Andra effekter 
av arbetet kan vara att huvudvärk och sjukdomar blir mer närvarande i den professionelles 
liv på grund av arbetet med våldsutsatta kvinnor (Illife och Steed, 2000). 
 
Copingstrategier 
Whitfield och Kanter (2014) beskriver att sekundär traumatisering kan motverkas och 
förhindras på ett individuellt och ett organisatoriskt plan genom olika copingstrategier.  
 
De metoder som individen själv kan utföra och fokusera på är egenvård i form av att 
engagera sig i något som ger energi och individuellt välmående samt motion (Pearlman & 
Saakvitne, 1995). Whitfield och Kanter (2014) rapporterar även om att det sociala 
nätverket i form av vänner och familj kan vara till hjälp för att upprätthålla ett välmående. 
Förmågan av att skapa balans mellan att vara närvarande i samtalet och samtidigt 
distansera sig själv från vad klienten berättar är en aspekt som bör tas i beaktning i arbetet 
med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation. Även om den professionelle i viss 
mån måste distansera sig och inte låta sig påverkas för mycket av vad som den 
våldsutsatta berättar så finns även risker med att bli för distanserad. Klienten kan behöva 
känna att det är någon som lyssnar på dennes berättelse i motvikt till förövarens förmåga 
att förminska våldets allvar (ibid.). 
 
Bland de metoder som infinner sig på ett mer organisatoriskt plan finns vissa risker för 
sekundär traumatisering som organisationen bör ta hänsyn till och förhindra (Whitfield 
och Kanter, 2014). En hög arbetsbelastning med för många ärenden att hantera samtidigt 
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kan öka stressen, försämra den kognitiva förmågan och leda till att den individuella 
medarbetaren lättare förlorar sig själv känslomässigt i ett ärende. Därför finns fog för att 
organisationen ser över medarbetarnas arbetsbörda och erbjuder stödåtgärder i form av 
samtal och debriefing (ibid.). Att få stöd från kollegor för att hantera påfrestningar i 
ärenden med traumatiserade klienter kan ses som en viktig komponent i att minska risken 
för att uppleva sekundär traumatisering (Slattery & Goodman, 2009). Den professionelle 
bör inte isolera sig själv på arbetet utan istället söka stöd hos dennes kollegor för att prata 
om de problem hen upplever (McCann & Pearlman, 1990). En annan aspekt som kan 
bidra till en minskad risk att uppleva sekundär traumatisering är att få adekvat 
handledning i arbetet (Kapoulitsas & Corcoran, 2015; Slattery & Goodman, 2009). Att 
låta handledningsgrupper ledas av personer med mycket erfarenhet av att arbeta med 
traumatiserade personer kan underlätta påfrestningar av arbetet hos de som arbetar med 
traumatiserade klienter (McCann & Pearlman, 1990).  
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4. Teoretisk ram 
 
I detta kapitel kommer vissa teoretiska begrepp och förklaringsmodeller att ges en djupare 
beskrivning samt hur de förhåller sig till studiens syfte. Kapitlet ämnar även till att ge en 
övergripande förklaring av hur vissa begrepp och teorier uppkommit samt hur de kan 
komma att korrelera med de mentala påfrestningar som professionella ställs inför i arbetet 
med våldsutsatta kvinnor. Kapitlet inleds med att ge en redogörelse av den feministiska 
teori som i denna studie kommer att användas som förklaringsmodell av mäns våld mot 
kvinnor. Därefter ges en kortfattad förklaring till vad ideellt socialt arbete är för något. 
Slutligen ges en förklaring kring begreppen posttraumatisk stressyndrom och sekundär 
traumatisering för att kunna beskriva hur problematiken med trauman kan se ut.  
 

4.1 Feministisk teori 
 
Denna studie kommer att använda feministisk teori som förklaringsmodell till våldet och 
begreppet mäns våld mot kvinnor kommer prägla synsättet och belysa studiens ståndpunkt 
i förståelsen av fenomenet.  
 
Feministiska perspektiv på våld har sitt ursprung i 1970-talets kvinnorörelse där 
radikalfeminismen lyfte fram vad som i Sverige brukar kallas för könsmaktsperspektivet 
(Gottzén, 2014). Den feministiska teorins förklaringsmodell till våldet avser att belysa 
sociala strukturer där könsmaktsordning och patriarkala strukturer används för att förstå 
mäns våld mot kvinnor (Holmberg & Enander, 2011; Larsson, 2003; SOU 2004:121). 
 
Det finns en tendens hos både den våldsutsatta kvinnan och hennes omgivning att finna 
våldets orsaksförklaring i den enskilde mannens problem (Lundgren, 2012). Till exempel i 
de individualpsykologiska eller det könsrollsteoretiska perspektivet förstås våldet som 
något avvikande, de båda perspektiven vill förklara våldet med olika störningar hos 
mannen eller beroende av hans uppväxtomständigheter (Gottzén, 2014; Göransson, 2014). 
I både enskilda och upprepade våldshandlingar vill våldet förklaras som enskilda 
händelser, händelser som inte har något att göra med varandra eller hänger ihop med den 
övriga omgivningens strukturer och det övriga våldet i samhället (Lundgren, 2012).  
 
Det feministiska perspektivet åskådliggör istället den könsmaktsordningen som råder i alla 
samhällen, där makt och kontroll fördelas olika mellan män och kvinnor (Eliasson & 
Ellgrim, 2006; Lundgren, 2012; Lundgren et al., 2001; Wendt Höjer, 2002). Detta är något 
som varit tydligt genom historien och som fortsätter att prägla det samhälle som vi lever i 
idag; där det straffrättsliga systemet fortfarande brister i att ge kvinnor skydd och rättvisa, 
och ställa män till svars för sina handlingar (Eliasson & Ellgrim, 2006; Gunnarsson & 
Svensson, 2009). Denna maktobalans förstärks och upprätthålls av att män och kvinnor 
tillskrivs olika roller beroende av sitt kön, där det typiskt manliga behöver stå i motsats till 
det typiskt kvinnliga (Lundgren et al., 2001; Wendt Höjer, 2002). Till exempel förknippas 
manlighet med våld, överordning och kontroll medan rädsla, underkastelse och svaghet är 
mer förknippat med kvinnlighet (Gottzén, 2014; Wendt Höjer, 2002). Samtidigt som 
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majoritetssamhället skulle säga att våld alltid är illegitimt så anses ändå inte en man vara 
mindre manlig eller omanlig om han våldför sig (Isdal, 2001; Lundgren, 2012). 
Populärkulturen är ett tydligt exempel på där mäns våld många gånger blir legitimt och 
istället framställs som ett bevis på hans styrka, mod och manlighet (ibid.).  
 
När män använder våld mot kvinnor offentliggörs mäns överordning och kvinnors 
underordning (Wendt Höjer, 2002). Detta betyder att våldet inte enbart är ett bevis på en 
skev maktfördelning mellan könen utan även en central del i upprätthållandet av kvinnors 
underordning. Våldet behöver därmed inte vara närvarande för att vara verksamt, enbart 
vetskapen om att våld är möjligt skapar genomgripande konsekvenser för kvinnors 
relationer till män. Något som i sin tur leder till att kvinnors rörelsefrihet i de offentliga 
rummen begränsas ytterligare då både fysiskt, sexuellt, verbalt men även andra typer av 
våld syftar till att förminska och inskränka kvinnors utrymme (ibid.).  
 
Med feministisk teori och en könsmaktsförståelse ses mäns våld mot kvinnor som det 
yttersta uttrycket för den ojämlikhet som råder mellan män och kvinnor (Gottzén, 2014; 
Göransson, 2014; Lundgren, 2012; SOU 2004:121; Wendt Höjer, 2002). Denna teori 
ligger till grund för ROKS samt Unizons förståelse av mäns våld mot kvinnor 
(https://www.roks.se; http://unizon.se) vilket motiverar vårt användande av samma 
förståelse då kvinnojourerna utgår från detta synsätt. Då syftet med denna studie är att 
studera personer som arbetar på kvinnojourer styrker detta valet av att använda feministisk 
förståelse av mäns våld mot kvinnor. 
 

4.2 Ideellt socialt arbete 
 
Ideellt socialt arbete kan delas in i tre olika varianter (Meeuwisse & Sunesson, 1998). Den 
första varianten är av basal filantropisk karaktär och kan beskrivas genom exempelvis att 
två personer ordnar en tillställning för hemlösa på julen. Denna variant kräver sällan något 
särskilt stort inflytande från klienterna och innefattar sällan några professionella 
funktioner i en sådan organisation. Den andra av dessa tre organisationstyper 
karaktäriseras främst av att den administreras av professionella socialarbetare medan en 
större del av de andra arbetsuppgifterna utförs av frivilligarbetare, det bli på så sätt en 
kombination av både expertis och filantropi. Slutligen benämns den tredje varianten som 
en organisationstyp som har sin tradition i socialt förändringsarbete medan den mer 
moderna versionen av denna organisationstyp ofta startas av professionella och/eller 
personer som befunnit sig i klienternas situation. Något som är signifikativt för denna 
organisationstyp är även att klienterna i stor del engageras i verksamhetens arbete. 
Styrningen i dessa organisationer är ofta avskilt och de arbetar för att ge organisationen 
medel att bedriva sin verksamhet på ett så bra sätt som möjligt. Här ligger fokus på att 
specificera sin verksamhet åt en viss grupp av människor och därmed, genom t.ex. 
skyddade boenden, kunna erbjuda den utsatta gruppen de insatser som de är i behov av 
(ibid.). Vår studie utforskar främst kvinnojourer som liknar den variant som beskrivs 
administreras av professionella socialarbetare där en stor del av de övriga 
arbetsuppgifterna utförs av frivilligarbetare. 
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4.3 Posttraumatiskt stressyndrom 
 
Efter andra världskriget, men i synnerlighet efter Vietnamkriget, upptäcktes att de 
personer som utsatts för livshotande händelser och bevittnat särskilt våldsamma händelser 
ofta led av allvarliga psykiska komplikationer till följd av detta. Därmed etablerades 
diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), som ett sätt att benämna reaktioner på 
stark traumatisk stress (Herlofson, 2014). För att tydliggöra varför diagnosen uppkom i 
samband med hemkomna amerikanska krigsveteraner så kan detta förklaras genom att 
flertalet olika enheter såsom advokater, kliniskt verksamma, makthavare m.fl. ville förstå 
de problem som de personer som återvänt från kriget stod inför och hur dessa problem på 
bästa sätt skulle styrkas  (Lindqvist & Wikström, 2007). Genom en fastställd diagnos 
kunde sedan hjälpinsatser identifieras och legitimeras. Det gav också de drabbade en 
benämning och accepterad förklaring till sina psykiatriska och kroppsliga symtom (ibid.) 
 
PTSD är en psykisk diagnos som bygger på en rad psykiatriska symtom baserat på att ett 
antal kriterier ska förekomma. Grundläggande för alla som diagnostiseras med PTSD är 
att de varit med om en oerhört påfrestande traumatisk stress (Herlofson, 2014). I dagsläget 
används Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5) som verktyg för 
att diagnostisera personer med PTSD. Faktorer som kan begränsa förmågan att bearbeta 
ett trauma är: otillräckligt stöd från individens egen familj, bristande socialt nätverk, kön, 
där kvinnor visat sig löpa dubbelt så stor risk för PTSD, samt saknad av att tillhöra ett 
större sammanhang, som exempelvis vid flykt till ett annat land. Slutligen kan en mer svår 
och djupgående variant av PTSD, som benämns som komplex PTSD beskrivas. Denna 
form av PTSD grundar sig oftast i ihållande och upprepade traumatiska upplevelser hos 
individen, som exempelvis tortyr och krigsfångenskap men även återkommande 
partnermisshandel (American Psychiatric Association, 2013; Herlofsson, 2014). 
 
När diagnosen började användas så var tanken att den skulle appliceras på personer vars 
symtom gjorde sig synbara inom sex månader från att personen varit med om den 
traumatiska upplevelsen. Det har dock visat sig att personer kan uppleva psykiska 
komplikationer av traumatiska händelser långt senare i livet, i vissa fall 30 år senare 
(Herlofsson, 2014). 
 
Det finns studier som visar att risken för att uppleva PTSD som resultat av att ha utsatts 
för våld i nära relation är vanligare bland kvinnor än män (Coker, Weston, Creson, Justice, 
& Blakeney, 2005), faktum är att denna risk kan visa sig vara tre gånger så stor 
(Fedovskiy, Higgins & Paranjape, 2008). Risken är hög att några av de tidigare 
presenterade symtomen av PTSD gör sig synbara hos kvinnor som blivit utsatta för fysiskt 
våld i nära relation (Golding, 1999; Khadra et al., 2015; Scheffer et al., 2008; Wiklund et 
al., 2010).  
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4.4 Sekundär traumatisering 
 
Sekundär traumatisering (STSD) kan uppstå både hos familjemedlemmar och andra nära 
personer till den traumatiserade personen men även, som nämns i inledningen, hos den 
professionelle som arbetar med den traumatiserade (Figley, 1995; Rothschild & Rand, 
2006). Den professionelles syfte är att arbeta för att underlätta klientens möjlighet att lätta 
på den känslomässiga bördan; detta arbete innefattar ett aktivt lyssnande och en empatisk 
förmåga för att absorbera berättelser om lidande vilket i sin tur kan leda till att den 
professionelle själv absorberar lidandet (Figley, 1995). Figley (1995) påpekar att detta 
innebär att de effektiva och skickliga professionella är de mest empatiska, vilket gör dem 
mer mottagliga att uppleva symtom av STSD. Ytterligare faktorer som ökar risken att 
utveckla STSD är att den professionelle själv upplevt ett trauma samt att detta trauma inte 
bearbetats tillräckligt (Figley, 1995; Slattery & Goodman, 2009). Klientens berättelser om 
sitt trauma kan då framkalla minnen om den professionelles eget trauma vilket kan sätta 
gränser hos den professionelle i arbetet med klienten. Ännu en aspekt som gör den 
professionelle mottaglig för att utveckla STSD är om hen arbetar med barns lidande och 
trauma. Denna aspekt gör arbetet med traumatiserade klienter mer komplext då många 
klienter upplevt trauma under sin barndom eller att barn finns med i den traumatiserade 
klientens situation (Figley, 1995). 
 
Symtomen för STSD liknar symtomen för de personer som lider av PTSD, det är dock av 
vikt att påpeka att STSD inte är en diagnos till skillnad från PTSD. Symtom och 
indikationer på STSD beskrivs i litteraturen på följande sätt: (Baeton & Murphy, 
1995;  Figley, 1995; Gates & Gillespie, 2008; Illife & Steed, 2000; Lerias & Byrne, 2003; 
McCann & Pearlman, 1990). 
 

• Kognitiva symtom: Koncentrationssvårigheter, svårigheter att känna tillit, 
pessimism, flashback och mardrömmar om det som klienten berättat, försämrat 
självförtroende, glömskhet, svårigheter att fatta beslut och lösa problem. 

• Beteendeförändringar: Undvikande (att den professionelle inte tar in det klienten 
berättar), missbruksbeteenden, till exempel förhöjd alkoholkonsumtion eller 
arbetsnarkomani.    

• Emotionella symtom: Nedstämdhet, depression, ångest, rädsla, vrede, uppgivenhet, 
frustration och oro.    

• Somatiska symtom: Sömnsvårigheter, hjärtklappning, huvudvärk, magproblem, 
utmattning.  

 
Det är inte ovanligt att den professionelle upplever relationella problem till följd av ovan 
nämnda symtom, då dessa symtom kan spilla över på de personer som den professionelle 
har nära relationer till. För professionella som arbetar med personer utsatta för våldtäkt, 
offer för människohandel eller våldsutsatta är det än vanligare att den professionella får 
svårigheter med intimitet och bristande tillit till närstående (Figley, 1995). 
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5. Resultat 
 
I detta kapitel kommer resultaten från de fyra intervjuer som gjorts att presenteras. 
Resultaten har delats in tre avsnitt där det första behandlar mentala påfrestningar, det 
andra copingstrategier och det tredje arbetsrollen inom kvinnojouren. I kapitlet redogörs 
hur respondenterna upplever påfrestningar i arbetet med våldsutsatta kvinnor samt hur 
detta kan komma att påverka deras privat- och arbetsliv. Vidare redovisas de 
copingstrategier som respondenterna använder sig av på ett individuellt plan men även 
vilka strategier som deras verksamheter tillhandahåller för att hantera och bearbeta 
påfrestningar med arbetet. Slutligen återges de åsikter och tankar som intervjupersonerna 
har kopplat till deras arbetsroll inom kvinnojouren. 
 
Intervjupersonerna består av fem kvinnor i åldrarna 35 till 65. Samtliga respondenter har 
en anställning på den kvinnojour de arbetar på, arbetstiteln skiftar dock och benämns som 
bland annat jourkvinna, administratör och jourist. De främsta arbetsuppgifterna för 
intervjupersonerna är att ha stödsamtal med de kvinnor som kontaktar kvinnojouren, men 
även att hjälpa dem i kontakter med andra myndigheter och aktörer. Tiden som verksam 
inom kvinnojouren varierar mellan 12-19 år, vanligtvis har intervjupersonerna börjat som 
ideellt arbetande på kvinnojouren till att nu ha fått en anställning. Respondenternas riktiga 
namn har i texten byts ut till: Elin, Erika, Gunilla, Lotta och Judith. 
 

5.1 Mentala påfrestningar 
 
Emotionella påfrestningar 
Under intervjuerna framkom det att intervjupersonerna hade en del negativa känslor 
kopplat till deras arbete med våldsutsatta kvinnor. Flera av respondenterna beskrev att de 
upplever en ilska när de tänkte på vad förövaren utsatt den hjälpsökande kvinnan för, men 
även en frustration över de orättvisor som består i att det är den våldsutsatta kvinnan som 
tvingas göra stora förändringar och uppoffringar i sitt liv medan mannen kan återgå till ett 
relativt vanligt liv. Att exempelvis känna en vanmakt när kvinnorna valde att gå tillbaka 
till den man som utövat våld mot dem men även att inte veta hur kvinnorna mådde efter 
att de lämnat kvinnojouren delar två respondenter med sig av. Flertalet av respondenterna 
upplever det frustrerande när externa komponenter som exempelvis andra myndigheter 
inte kunde infria de förväntningar som kvinnojourerna ställt i arbetet för kvinnans 
välmående. Denna frustration på tydliggörs på detta sätt: 
 

Erika: Det är en frustration jag kan känna att liksom vänta och det är många kontakter och 
ibland känns det som att kedjan inte hänger ihop. Det finns inget flödesschema, man får 
uppfinna hjulet och man får bygga broar själv.  

 
Slutligen påvisas de känslor av nedstämdhet som vissa av respondenterna hävdade när vi 
frågade hur de påverkas av att arbeta med våldsutsatta kvinnor. Ledsen, förtvivlad och 
nedslagen var exempel på vad respondenterna sa sig uppleva som konsekvens av de 
stödsamtal som de haft med kvinnorna. 
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Övriga påfrestningar 
Svaren som intervjupersonerna lämnade i samband med frågan ifall de upplevde några 
mentala påfrestningar med deras arbete varierade från person till person. På dessa frågor 
framkom svar som inte kunde benämnas som emotionella påfrestningar men upplevdes 
dock vara en följd av de emotionella påfrestningarna. En likhet vi fann hos tre 
respondenter var att de uttryckte en form av trötthet och utmattning kopplat till arbetet 
med de våldsutsatta kvinnorna. Erika uttryckte det på följande sätt vilket även Gunilla 
kunde instämma i: 
 

Erika: Ja, jag kan säga att det är ganska uttömmande. Jag vet inte riktigt ett bättre ord på 
det hela men det är ganska uttömmande skulle jag vilja säga. 
 
Gunilla: Det kan jag instämma i att det finns dagar då man är helt dränerad på energi för 
att man har fått lyssna.  

 
En annan intervjuperson återgav mer detaljerade beskrivningar av att ju fler stödsamtal 
hon haft med kvinnor och ju mer arbetsuppgifter som ålagts henne, ju svårare var det att 
hålla alla tankar i huvudet och därmed även kunna visa medlidande i stödsamtalen. Hon 
uttryckte att det rör sig om en känslomässig utmattning. Detta kan ses som en kognitiv 
påfrestning till följd av den känslomässiga utmattningen som hon beskriver. Samma 
person berättade även om sömnbesvär till följd av att ha fått en mörkare världsbild fylld av 
våld. Vissa intervjupersoner beskrev däremot att de inte upplever några mentala 
påfrestningar över huvud taget. Ett exempel på detta är när Lotta beskrev hur hennes 
förhållningssätt är till att känslomässigt låta sig påverkas:  
 

Lotta: Nej, du menar utbränd, depression eller springa in i väggen? Jag är inte riktigt lagd 
åt det hållet. Man måste ju ha en professionell grundsyn på det man gör, jag kan ju inte 
sitta och gråta med en kvinna som har fått båda sina barn dödade av mannen, då kan jag ju 
inte hjälpa henne, det blir ju fånigt. Jag kan tycka att det är förfärligt, absolut men jag kan 
ju inte känslomässigt gå in i ärenden så. 

 
Sekundär traumatisering 
På frågorna ställda kring STSD framkom att de flesta hade viss kunskap om begreppet 
men att det enbart var en person som kände till det väl. Till de som inte kände till 
begreppet eller endast hört talas om det gavs en kort beskrivning av STSD. Många av 
respondenterna svarade att de inte upplever STSD men säger att de påverkas på andra sätt 
av sitt arbete. När vi frågade om de upplevt några symtom av sekundär traumatisering ges 
bland annat följande svar:  
 

Gunilla: Nej men visst tar man med sig jobbet hem och man kan grubbla och tänka. Man 
kan känna sig nedslagen och nedstämd för att man känner med någon och funderar på hur 
det ska gå, hur det ska bli och så men inte som någon sekundär traumatisering. 

 
En annan av respondenterna beskrev ett flertal symtom av STSD, ett av dessa symtom var 
att få en flashback vilket hon återger på följande sätt: 
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Elin: Jag hade en väldigt konkret upplevelse, när jag själv insåg att, det här är inte bra, jag 
har nog drabbats av sekundär traumatisering, eller polletten trillade ner för mig. Och det 
var, vi satt bara hemma i soffan och kollade på en film eller hur det var, bara en helt vanlig 
kväll. Min man har aldrig varit våldsam, han är nästan aldrig arg, han är väldigt lugn och 
alltså jag har inga sådana trauman själv. Sedan la han som bara sin arm runt mig, ja som 
man gör i soffan bara, och min omedelbara eller en tusendels sekund vara att jag frös till 
och fick för mig att jag skulle bli stryp. Och jag har aldrig varit med om det, det är aldrig 
någon som har tagit stryptag på mig någonsin och ändå så var det min tanke. Inte såhär, oj 
nu sätter vi oss och myser, utan efter en sekund så var det som att jag, oj vad var det därför 
konstigt och sedan kunde jag bara slappna av. Men ändå att få den känslan av att jag skulle 
bli strypt fast jag aldrig varit med om det, det blir ju tydligt att det är någon annans historia 
som har påverkat mig. Ja att jag reagerade med att rycka till liksom och det tycker jag var 
en sådan sak som jag verkligen satte ord på, det här måste ha med sekundär traumatisering 
att göra. 

 
Elin berättade om ytterligare symtom av STSD då hon ibland inte orkar se på film då 
fiktion ofta visar mäns våld mot kvinnor. Hon beskrev även att hon upplevt att hennes 
förståelse för kvinnornas situation sviktat trots att hon har kunskap om vad de gått 
igenom. Periodvis har hon även upplevt att hon inte orkat lyssna till kvinnors berättelser 
om våld vilket är exempel på hur hon undviker att ta in berättelser om våld. 
 
Påverkan på privatlivet 
De flesta intervjupersonerna vittnade om att deras privatliv i någon mån påverkas av att 
arbeta med våldsutsatta kvinnor. En del beskrev att de fått öppnare ögon och nu kan 
reagera på deras omgivning och se våld i sin omgivning som de inte tidigare gjort. Detta 
beskrevs ha både en positiv och en negativ påverkan, det upplevs positivt att börja vara 
mer uppmärksam på sin omgivning men samtidigt negativt för respondenterna då våldet 
alltid är närvarande och därmed tycks vara mer vanligt förekommande än vad det 
egentligen är. 
 

Elin: Att misstänka att alla grannar är våldsamma, eller att så fort man hör ett skrik så 
bara, ah, nu är det någon som har blivit misshandlad. Sådana saker, kanske mer till 
exempel, jag var singel ett tag, jag tänker att jag var väldigt dålig som singel eller jag var 
ganska såhär, minsta lilla tecken på kontrollbeteende eller svartsjuka så bara, app, app, 
app! Eller det är bra på ett sätt men kanske också, jag tänker att man sätter upp en mur som 
är både och skyddande men inte bjuder in till nya kontakter. 

 
Att det finns ett stort engagemang för arbetet med våldsutsatta kvinnor är något som blev 
tydligt i alla intervjuer vilket t.ex. visas genom att somliga har en tendens att ta med sig 
arbetet hem då de går hemma och tänker på hur det ska gå för någon av de boende 
kvinnorna eller barnen. Många beskrev sig själva som ett viktigt fundament i 
verksamheten och att de upplever sig vara ständig backup på kvällar och helger både till 
de kvinnor som bor på jouren men även till de ideellt arbetande jourkvinnorna. En del 
respondenter beskrev att privatlivet påverkas mindre om de lever själv och inte har familj 
och barn att ta hänsyn till. Vilket återges i detta citat: 
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Gunilla: Men för min del så, äh det kostar inte på så mycket privat, det påverkar inte så 
mycket när man är ensam. Det är skillnad för Erika som har barn och man. Som det 
kanske går ut över. 

 
Påverkan på arbetslivet 
En aspekt som visade sig i flera intervjuer var att respondenterna upplever att deras energi 
tar slut efter att ha lyssnat på kvinnornas berättelser upprepade gånger och att detta tillslut 
kunde gå ut över arbetet. Detta beskrevs på följande sätt: 
 

Elin: Innan jag gick in i väggen helt och hållet så var det som att jag, det enda jag satt och 
tänkte på var, men gå härifrån, jag orkar inget mer, jag vill inte lyssna något mer, jag 
stängde av och hörde inte vad någon sa för att jag orkade inte mer. Det var som att jag inte 
orkade lyssna på någon, jag satt och låtsades att jag lyssnade men egentligen så gjorde jag 
inte det. 

 
En annan respondent hävdade på liknande sätt att hon ibland inte orkar lyssna på vad den 
våldsutsatta kvinnan berättar men att hon dock måste lyssna då det inte handlar om att hon 
ska ta sig vidare utan att kvinnan ska gå vidare och att det därmed krävs att hon behöver få 
ventilera samma sak flera gånger. Då menar hon att hon måste sitta i samtalet och försöka 
vara det stöd som kvinnan behöver. Förmågan att vara ett bra stöd och lyssna under 
stödsamtalen kan även försvåras om den våldsutsatta kvinnans liv liknar det liv som 
intervjupersonen har. Respondenten kände sig då mer emotionellt involverad i klienten 
och hade svårigheter att upprätthålla en distans om de bådas liv liknade varandra i form av 
exempelvis att deras barn var i samma ålder.  
 
I en intervju framkom att säkerheten för kvinnorna, men även personalen, var en aspekt 
som tog mycket energi och tid i arbetet. Hotbilden var under en tidsperiod så pass 
närvarande att det krävdes poliseskort till personalens bilar. 
 

5.2 Copingstrategier 
 
Organisatoriska strategier 
Tillit, öppenhet och samtal med varandra i arbetsgruppen var återkommande i de flesta 
intervjuerna för att hantera de påfrestningar som arbetet med våldsutsatta kvinnor medför. 
Några nämnde specifikt vikten av ett öppet klimat i arbetsgruppen vad gäller arbetets 
påfrestningar och att de i sin arbetsgrupp jobbar mycket med vad det beror på och hur 
arbetsgruppen kan hjälpas åt att avlasta varandra. Erika beskrev vikten av att vara minst 
två anställda då de inte är anslutna till någon företagshälsovård, således behöver de 
varandra för att prata och stödja varandra. Hur de tar hjälp av varandra förklarade Erika på 
följande sätt “Ibland går vi i skift, alltså att jag kanske sitter och lyssnar i någon timme 
eller två och sen kan Gunilla hoppa in och lyssna vidare för att vi faktiskt ska kunna andas 
emellanåt.” 
 
Extern handledning var även en del av de strategier som organisationen tillhandahöll, 
vilket dessa respondenter beskrev som hjälpsamt i arbetet. De flesta upplever att de får det 
stöd de behöver men några påpekar att de saknar en struktur i arbetet med de våldsutsatta 
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kvinnan. De upplever att de saknar någon form av samordning kring de resurser som ska 
vara tillgänglig för kvinnan. 
 
Individuella strategier 
Gällande de individuella copingstrategierna fann vi att tiden för bearbetning av de 
händelser som skett under arbetsdagen var något som flera av intervjupersonerna upplever 
som värdefullt. Denna tid för bearbetning var något som ofta förekom under resan till och 
från arbetet:  
 

Lotta: Ja alltså det vore ju förmätet att säga att det aldrig har hänt men jag har det ju så 
förspänt att jag bor i en annan kommun, så jag pendlar, jag har en timme, pendlar två 
timmar per dag. Så jag hinner ju gå igenom, när jag kör bil, allt som har hänt, om det var 
något speciellt och sådär, och det är ju kanonbra. 

 
Utöver att använda sig av den tid som uppstår i resan mellan arbetsplats och hem uppgav 
två respondenter att de kunde finna ro i att vara i naturen och gå med sina hundar, på så 
sätt fick de ett fönster att skingra sina tankar från arbetet. En av dessa två intervjupersoner 
berättade även att hennes strategi för att hantera de påfrestningar i arbetet med våldsutsatta 
kvinnor var att välja att vara ensam då hon kom hem. Detta eftersom hon upplever att 
arbetet kräver så pass mycket i form av att lyssna på kvinnorna. En annan av 
respondenterna hävdade dock motsatsen i form av att vilja vara tillgänglig för kvinnorna 
genom att finnas där och lyssna, detta var således hennes strategi för att hantera 
påfrestningarna. Samma person uppgav att hon kan ge nya kvinnor på jouren möjligheten 
att ringa henne under kvällstid om det behöver prata, trots att detta ligger utanför hennes 
ordinarie arbetsuppgifter. 
 
Samverkan 
Under intervjuerna framkom att samverkan med externa aktörer, såsom exempelvis 
socialtjänsten, polisen och kyrkan var något som kunde bidra till att underlätta arbetet. Det 
framkom även att externa aktörer kunde bidra med samtalsstöd då personal på 
kvinnojouren var i behov av bearbetning av besvärliga händelser. Judith framhäver en 
lättnad i deras goda samarbete med socialtjänsten när den våldsutsatta kvinnan behöver 
mer omfattande insatser än vad kvinnojouren kan erbjuda:  
 

Judith: Vi har så jättebra samarbete med socialtjänsten så att många gånger behöver jag 
inte ens ringa någon kurator eller psykolog själv utan den handläggare som kvinnan har 
behöver jag bara säga till att vi behöver ha hjälp här och nu. 

 
Genom det goda samarbetet med socialtjänsten så uttryckte Judith att de kan luta sig mot 
andra verksamheter och därmed känna att det underlättar hennes arbete och inbringar ett 
lugn. Att få handledning av externa aktörer är något som en intervjuperson vittnar om. Här 
var det dock ingen regelbunden handledning som var aktuell utan denna handledning togs 
in för att bearbeta kriser som uppstått i pressade situationer. 
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Gränsdragning 
Vi fann att vissa av respondenterna tydligt förhöll sig till vilka deras arbetsuppgifter var 
och var noga med att inte kliva utanför dessa tydliga gränsdragningar. Det framkom även 
att intervjupersonerna kunde finna viss trygghet och lugn i att känna att de gjort allt de 
kunnat utifrån deras arbetsuppgifter. 
 
Vi fann ett mönster i hur många av respondenterna pratade om hur de förhöll sig till sina 
arbetsuppgifter och hur de var noga med att sätta gränser för vad de kan göra och inte. 
Denna gränsdragning var en viktig strategi för att inte ta med sig arbetet hem. 
Gränsdragningen kunde ske genom organisationen men framförallt handlade det om att 
intervjupersonerna övertalade sig själva om att de gjort vad de har kunnat. 
 

Judith: Det är bara det att jag intalar mig själv att ”nu går jag hem och nu är jag privat, nu 
är jag hemma, jag är inte på jobbet när jag sitter och äter middag” så är det. Sen försöker 
man leva efter det. 

 
Många beskrev att kollegorna var viktiga i gränsdragningen då de tillsammans kunde 
påminna varandra om vad kvinnojourens uppdrag är och vad de har möjlighet att hjälpa 
kvinnorna med. Elin beskrev även hur hon försöker sänka ambitionsnivån både på arbetet 
men även privat: 
 

Elin: Och det tänker jag också är en copingstrategi för det här att sänka ambitionsnivån, 
också om en kvinna kommer och berättar någonting, så ja min ambitionsnivå behöver inte 
vara att fixa hennes liv, för det kan jag inte, jag kan sänka den så att min ambitionsnivå är 
att vara en person som hon kan prata med. Och det räcker och det är bra så. 

 
Motiverade i arbetet 
Under intervjuerna svarade respondenterna på vad de upplever som mest motiverande i 
deras arbete. En intervjuperson hävdade att få arbeta med feminism var något som upplevs 
som värdefullt. På så sätt kände hon att hon fick vara en del av de som för 
samhällsutvecklingen framåt. Andra valde att fokusera på det direkta arbetet med den 
våldsutsatta kvinnan och att vara en del av hennes resa mot ett bättre mående. Detta ledde 
till att kvinnan kunde känna en glädje att någon lyssnade och trodde på dem vilket i sin tur 
var glädjande för intervjupersonerna. En ytterligare aspekt som framkom under 
intervjuerna var att arbetet på kvinnojouren var stimulerande genom att det alltid bjöd på 
nya utmaningar och därför upplevs inte arbetet som statiskt eller långtråkigt. Slutligen bör 
det även påpekas att flertalet respondenter påpekade att deras arbete alltid medförde att de 
lärde sig nya saker. 
 

5.3 Arbetsrollen 
 
Arbetsrollen 
Något som gör sig synligt i intervjuerna var att respondenterna lyfte fram olika åsikter om 
vad arbetsrollen innebär. De påpekade att de inte är utbildade psykologer eller terapeuter 
men att de ändå får hålla i många och långa stödjande samtal. Det ska inte behandla 
kvinnorna men de fyller ändå en viktig funktion i kvinnornas återhämtningsprocess då 
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kvinnorna ges möjlighet att berätta samt att de som arbetar på jouren kan bekräfta och 
lyssna på henne.  
 
En del påpekade att de inte vill ha samma myndighetsroll som socialtjänsten då de 
hävdade att deras arbetsroll inom kvinnojouren innefattar en större grad av medlidande 
och medmänsklighet. Elin beskriver förhållningssättet till hennes arbetsroll på följande 
sätt: 
 

Elin: Och därför så blir den här gränsen lite luddigare liksom, man vill ju hålla uppe någon 
slags mur mellan sig och den man träffar, det går ju inte att jag sitter där och gråter för att 
hon berättar någonting jobbigt. Utan jag måste ju fortfarande vara professionell. Men inte 
heller för professionell, fyrkantig och stel. 

 
Lotta hävdar att arbetsrollen kräver en tydligare distans gentemot kvinnorna och vad de 
delar med sig av. Hon gav även kritik till vad hon kallar för kvinnojourshjärta och hur det 
försvårar arbetet med de våldsutsatta kvinnorna.   
 

Lotta: Många kvinnojourer är jätte jättebra men det finns en stor andel där man jobbar med 
något som man kallar kvinnojourshjärta. Och det vet inte jag riktigt vad det är, jag vill 
hellre jobba med huvudet. Det har jag hört när vi har varit på större nationella utbildningar 
och sådär hur man mer går in i klienten och liksom ska bygga. Alltså det ligger ju 
traditionsenligt kvar till alla kvinnors hus 1972. Man skulle jobba med systerskap och nu 
är det många som säger att man måste var aktiv feminist. Jag tycker bara att sådant är 
skitsnack. Alltså vi är här för, dom som jobbar på kvinnojourer är där för att göra att bra 
jobb, punkt. Naturligtvis utifrån kvinnans behov och det vi tycker är det bästa för henne 
utifrån den erfarenhet som vi har och utifrån den erfarenhet och kunskap som finns inom 
området. 
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6. Analys 
 
I detta kapitel kommer de resultat som tidigare presenterats att analyseras och även 
belysas med hjälp av tidigare forskning och de frågeställningar som studien bygger på. 
Likheter och olikheter i de svar som respondenterna lämnat kommer i detta kapitel att 
beskrivas för att senare förklaras. De teoretiska utgångspunkterna i studien kommer i detta 
kapitel att användas som verktyg för att analysera och förklara respondenternas svar. 
 
Mentala påfrestningar 
I arbetet med att analysera det resultat som framkom under intervjuerna fann vi att 
respondenterna i denna studie berättar om upplevelser av mentala påfrestningar. Vissa 
hävdar att de påverkas mindre medan andra upplever sig dränerad på energi när 
arbetsdagen är slut eller uttryckligen berättar att de upplevt sekundär traumatisering. 
Nästan alla respondenter uppgav att de hade viss kunskap om begreppet sekundär 
traumatisering men att de saknade en klar bild om vad begreppet innebar. Den person som 
hade goda kunskaper om begreppet var också den person som själv kunde koppla vissa 
specifika upplevelser till symtom av STSD. Att uppleva vrede över den våldsutsatta 
kvinnans situation och den förövare som utsatt kvinnan för våld är något som flera 
respondenter upplever. Detta är något som även Iliffe och Steed (2000) hävdar är vanligt 
förekommande i arbetet med våldsutsatta kvinnor. De menar vidare att ilska och vrede är 
något som kommer ur en känsla av vanmakt över kvinnans situation vilket även är något 
som flera respondenter vittnar om i denna studie. Bland annat så beskriver en av 
intervjupersonerna en frustration över orättvisan att den våldsutsatta kvinnan tvingas göra 
alla uppoffringar medan förövaren kan återgå till ett relativt normalt liv efter ett mindre 
straff.  
 
Respondenterna beskrev hur arbetet med våldsutsatta kvinnor varit en ögonöppnare på 
olika sätt, då en del vittnar om att de är mer observanta på våld och tecken på våld i sitt 
vardagliga liv, vilket beskrivs som en fördel. En beskriver dock att samma ögonöppnare 
har gjort henne mer misstänksam över sin omgivning vilket beskrivs som problematiskt i 
mötet med nya människor, till exempel i singellivet. Detta är konsekvenser som återgetts i 
tidigare forskning på området, bland annat känslor av att misstänksamhet till nya 
bekantskaper, bristande tillit till närstående samt att vara vaksam på tecken av våld i nära 
relation (Figley, 1995; Illife & Steed, 2000; McCann & Pearlman, 1990). 
 
Många av respondenterna berättade om upplevelser av olika påfrestningar som är möjligt 
att relatera till STSD. Symtom av STSD kan vara bland annat: ilska, vanmakt, frustration, 
misstänksamhet, oro, utmattning, svårigheter att känna tillit, flashbacks och 
arbetsnarkomani. Dock är dessa påfrestningar något som kan vara vanligt i många olika 
människobehandlande yrken och inte specifikt för de som upplevt sekundär 
traumatisering. Vi är således med denna studie inte ute efter att fastställa att personer 
upplevt sekundär traumatisering. Emellertid framkom att intervjupersonerna upplevt 
mentala påfrestningar som i vissa fall kan förstås med hjälp av STSD. 
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Copingstrategier 
I linje med vad tidigare forskningen återger (Kapoulitsas & Corcoran, 2015; Slattery & 
Goodman, 2009; McCann & Pearlman, 1990) så var handledning på olika sätt en 
copingstrategi som var välanvänd hos de flesta respondenter. Handledningarna såg olika 
ut på de olika kvinnojourerna, vissa hade extern handledning och andra försökte istället att 
samla arbetsgruppen med både de anställda och de ideellt arbetande jourkvinnorna för att 
gå igenom och diskutera aspekter av arbetet som de vill dela med sig av. Nästintill alla av 
respondenterna var noga med att framhäva en god samarbetsförmåga med sina kollegor. 
Då de som arbetar med våldsutsatta kvinnor ofta får höra på jobbiga berättelser kan det 
tänkas att en god relation till sina kollegor kan vara avgörande för välmåendet. Detta för 
att finna en tid av lugn och trygghet i de stunder under arbetsdagen då de inte lyssnar till 
påfrestande berättelser (Slattery & Goodman, 2009). En respondent berättade att de var 
mån om att behålla den öppenhet de har bland varandra som kollegor på arbetsplatsen för 
att kunna avlasta det tunga som de kan får höra i stödsamtalen med kvinnorna.  
 
Utöver att samtala med kollegor och att ha mer organiserad handledning så framkom även 
att respondenterna värdesatte tid för avlastning från arbetet som en komponent för att 
hantera påfrestningar med sitt arbete. Denna avlastningstid såg ut på olika sätt, från att 
spendera tid ute i naturen, till att åka bil lång väg hem, till att välja att vara själv och på så 
sätt få tid för sig själv. Detta kan ses som en komponent i att majoriteten av 
intervjupersonerna inte upplevde sig varit utsatt för sekundär traumatisering. Den person 
som uppgav att hon upplevt sekundär traumatisering använde efter detta en avlastningstid 
för att kunna hantera påfrestningarna bättre. Alla dessa varianter tenderar således att 
påvisa att en tid frånkopplat från arbetet med våldsutsatta kvinnor är nödvändigt. Genom 
att använda ett fönster där arbetet är frånkopplat så kan detta tänkas ge både energi och 
vilja att sedan fortsätta det ibland påfrestande arbetet. 
 
Som nämns i resultatet framkom det att samverkan med andra myndigheter och 
verksamheter var något som ansågs underlätta arbetsbördan hos de flesta av 
respondenterna. De respondenter som lyfte god samverkan med t.ex. socialtjänsten 
påvisade även en trygghet i arbetet och mindre mentala påfrestningar. Hos de personer 
som var ensam anställd var samverkan mer framträdande som en betydelsefull 
copingstrategi än hos de som hade flera anställda där kollegorna var det främsta stödet.  
 
Arbetsrollen 
Alla respondenter nämnde olika uppfattningar och idéer om arbetsrollen inom 
kvinnojouren samt vad den innebär. Många påpekade att de inte har en behandlande roll 
för kvinnorna på jouren, att de inte är psykologer eller terapeuter. Detta leder ofta till 
svårigheter i bemötandet av kvinnorna. Det blir en svårighet i att vara medmänsklig i 
samtalen men samtidigt kunna hålla ett tillräckligt avstånd för att inte påverkas för 
mycket, detta är något som skulle kunna benämnas som en empatisk komplexitet. Som vi 
nämnt i kapitlet Teoretisk ram menar Figley (1995) att de mest effektiva och skickliga 
professionella är de mest empatiska, vilket gör dem mer mottagliga att uppleva symtom av 
STSD. Detta är något som bör tas i beaktning när arbetsrollen inom kvinnojouren belyses.  
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De mentala påfrestningar som arbetet med våldsutsatta kvinnor kan medföra kan påverkas 
av att arbetsrollens innebörd är tvetydig kopplat till dess historia. Arbetsrollen inom 
kvinnojouren hade sin början i den feministiska rörelsen under 1970-talet då de som 
arbetade inom kvinnojouren arbetade ideellt. Vilket innebär arbete på sin fritid. Detta 
engagemang går fortfarande att se vilket kan tänkas påverka arbetsrollen och dess 
betydelse då arbetsrollen numera börjar formas till en profession inom kvinnojouren 
samtidigt som det ideella engagemanget hänger kvar. Denna komplexitet beskrivs under 
avsnittet Arbetsrollen i citatet gällande kvinnojourshjärtat, där vi tolkar citatet som att 
arbetsrollen ofta beskrivs som starkt ideologisk vilket vi kan anta ha stor påverkan på de 
som arbetar då de kan bli för känslomässigt engagerade i frågan istället för att hålla ett 
avstånd mellan det privata engagemanget och arbetet. 
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7. Diskussion 
 
I detta kapitel ges en kort summering av resultatet. Vi diskuterar här våra åtaganden med 
denna studie samt en reflektion kring resultatet. Slutligen ges en kort förklaring om vilka 
styrkor och svagheter som finns med studien samt vad som vi anser vore intressant att 
undersöka vidare. 
 
Efter intervjuer med fem kvinnor från kvinnojouren fann vi att mentala påfrestningar var 
förekommande bland intervjupersonerna. Dessa mentala påfrestningar uppgavs komma 
från stödsamtal med de våldsutsatta kvinnorna samt en oro och vanmakt över kvinnornas 
situation. Vissa mentala påfrestningar kan likställas med symtom av STSD, det som bör 
poängteras är att vi med denna studie inte ämnar att fastställa att personer upplevt 
sekundär traumatisering och inte heller kartlägga förekomsten av STSD hos personer som 
arbetar inom kvinnojouren. Då mentala påfrestningar visat sig vanligt förekommande i 
tidigare forskning så fanns en uppfattning om att liknande resultat skulle visa sig i denna 
studie. Att förnekandet av dessa mentala påfrestningar som en del av STSD skulle vara så 
påtagligt var något som vi inte hade väntat oss. Förnekandet av dessa påfrestningar skulle 
kunna förstås som en känsla av att de som arbetar med våldsutsatta kvinnor själva inte är 
utsatta i den mån som kvinnorna är och således inte tillåter sig känna mentala 
påfrestningar då den våldsutsatta kvinnan är det verkliga offret. 
 
Hanteringen av de mentala påfrestningarna skiljde sig inte mycket mellan det som 
framkom av tidigare forskning och det som respondenterna delade med sig av. Det mest 
centrala som intervjupersonerna återgav var vikten av tillit, öppenhet samt att kunna 
samtala och rådgöra med varandra i arbetsgruppen. Något som även var återkommande 
bland majoriteten av respondenterna var värdet av handledning, både mellan kollegor samt 
extern handledning. Gällande copingstrategier fick vi i stort sett de svar som vi förväntat 
oss. Det vi dock fann intressant var hur många respondenter beskrev att de intalade sig 
själva att inte ta med arbetet hem. Strävan efter att övertyga sig själv om att lämna arbetet 
på jobbet blev på så sätt en copingstrategi då detta användes för att inte låta mentala 
påfrestningar påverka privatlivet. 
 
Något som framkom i analysarbetet av intervjuerna var synen på arbetsrollen. Många 
beskrev olika perspektiv på vad arbetsrollen innebär, där vikten av att lyssna framställs 
som central samt att visa en större medmänsklighet och inte bemöta klienter på ett sådant 
byråkratiskt sätt som andra myndigheter och verksamheter beskrevs göra. Den arbetsroll 
som intervjupersonerna beskrev att de har, innebär att lyssna och vara ett stöd till 
kvinnorna och inte genomföra någon behandling eller bedömning. Detta tänker vi kan 
ligga till grund för komplexiteten gällande inställningen till arbetsrollen och hur de som 
arbetar inom kvinnojouren ska förhålla sig till de våldsutsatta kvinnorna. Vidare kan det 
antas att om fokus ligger på medmänsklighet i mötet med våldsutsatta kvinnor kan detta 
göra det svårare att hålla ett avstånd till situationen och därmed göra det lättare att beröras 
av det som kvinnorna delar med sig av. Om detta sker i en för stor grad borde således även 
risken att uppleva symtom av STSD öka. 
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Då kvinnojouren som verksamhet har sina rötter i kvinnorörelsen har detta fått prägla stora 
delar av verksamheten. Kvinnojouren har växt fram som en ideell rörelse som grundar sig 
i ett stort engagemang för frågor gällande kvinnors utsatthet (SOU 2004:121), detta kan 
tänkas ha en påverkan på arbetsrollen. Vi vill mena på att detta engagemang grundar sig 
och frodas i de ideellt arbetande på kvinnojouren, men att det även återfanns hos de som 
var anställda på kvinnojouren. Således kan det antas att detta engagemang komplicerar 
arbetsrollen då detta engagemang i vissa fall leder till att de anställda tar på sig mer arbete 
än vad arbetet omfattar. Som nämns i kapitlet Teoretisk ram grundar sig kvinnojourens 
förståelse av våld i nära relationer på den feministiska teorin. Att många som arbetar inom 
kvinnojouren är engagerade och styrs av en feministisk ideologi kan antas ha en ytterligare 
påverkan på den enskilde då en stark ideologi hos de arbetande kan bli en nackdel då de 
och klienterna likställs som samma grupp. Wendt Höjer (2002) menar att mäns våld mot 
kvinnor offentliggör kvinnors underordning och därmed kan även de kvinnor som inte 
utsätts för direkt våld uppleva rädslor till följd av detta förtryck. Således kan klientens 
motgång även upplevas som kvinnojourspersonalens motgång i form av att de utgör en 
och samma grupp.  
 
De bakgrundsfrågor som användes i intervjuerna som undersöker ålder, kön, arbetstitel 
samt tid som verksam lyckades inte bidra till något som var av speciellt värde för studiens 
resultat. Vi hade en hypotes om att kunna se korrelationer mellan exempelvis tid som 
verksam och hur personen upplevde mentala påfrestningar av arbetet. Detta var dock 
något som uteblev. En intressant aspekt i detta sammanhang hade eventuellt varit att fråga 
intervjupersonerna vilken utbildning de har, för att sedan se om detta hade en betydelse för 
hur personerna påverkades. 
 
Som beskrivs i avsnittet Avgränsningar så valdes begreppet sekundär traumatisering för 
att spegla de fenomen som kan uppstå hos de personer som arbetar med våldsutsatta 
kvinnor. Detta begrepp upplevde vi till viss del kan ha påverkat respondenterna då ordet 
traumatisering kan skapa vissa förutfattade meningar som gör att begreppet upplevs som 
väldigt allvarlig. Således finns risken att intervjupersonerna medvetet eller undermedvetet 
distanserar sig från begreppet. Hade ett annat liknande begrepp som exempelvis 
medlidande-utmattning (compassion fatigue) använts hade eventuellt utfallet av studien 
sett annorlunda ut.  
 
Trots att vi haft ett relativt riktat fokus på mentala påfrestningar och copingstrategier så 
lyckades vi genom ett öppet förhållningssätt i analysarbetet urskönja ett sidofynd som 
resulterade i temat Arbetsrollen. Detta tema anser vi sammankopplar och ger ytterligare 
dimensioner till förståelsen av de mentala påfrestningar som kan upplevas i arbetet med 
våldsutsatta kvinnor. 
 
Det som vi med våra resultat kan framhålla är att en ökad kunskap om begreppet STSD 
kan vara av vikt för att uppmärksamma hur mentala påfrestningar kan påverka personalen 
på kvinnojouren. Vidare forskning skulle kunna syfta till att kartlägga förekomsten av 
STSD hos de som arbetar inom kvinnojouren. Då PTSD visat sig mer vanligt 
förekommande hos kvinnor (Coker et al., 2005) gör detta det intressant att se om 
detsamma gäller för STSD då symtomen för de båda tillstånden liknar varandra samt att 
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kvinnojourens personal till största del utgörs av kvinnor. Ytterligare forskning gällande 
arbetsrollens betydelse inom kvinnojouren och dess inverkan på individen samt hur denne 
påverkas av mentala påfrestningar anser vi vara av intresse för att öka förståelsen för 
denna arbetsgrupp. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
  
Hej, 
  
Vi heter Sofie Sjölund och Anton Hedbern och studerar på Socionomprogrammet vid 
Umeå universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete om arbetet med våldsutsatta kvinnor. 
  
En majoritet av alla kvinnojourer drivs idag i ideell regi vilket får oss att förstå att de som 
arbetar på kvinnojourerna och deras engagemang är väldigt viktiga komponenter i detta 
arbete. Detta har gjort oss väldigt intresserade av hur personer som arbetar inom 
kvinnojourer påverkas och hanterar påfrestningar av arbetet med våldsutsatta kvinnor, 
vilket är studiens syfte i stora drag. 
  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst dra dig ur. Datainsamlingen kommer 
att bestå av kvalitativa intervjuer där vi kommer att arbeta efter en semistrukturerad 
modell där vi kommer att hålla ett relativt öppet samtal kring just dina upplevelser kopplat 
till vissa förutbestämda ämnen. Intervjun kommer att ta max 1,5 timmar. Intervjuerna 
kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Detta material kommer att behandlas 
konfidentiellt, alltså att de uppgifter som du lämnar kommer inte gå att identifiera till dig. 
  
Vi planerar att göra intervjuerna under vecka 10 och 11. Vi är flexibla med plats och tid 
för intervju då vi är medvetna om att tillgängligheten till kvinnojourer ofta är begränsad 
för allmänheten. 
  
Vi är väldigt tacksamma för era svar, vid frågor hör gärna av er till oss på telefon eller 
mail. 
Sofie Sjölund: 070-XXXXXXX, XX@student.umu.se 
Anton Hedbern: 073-XXXXXXX, XX@student.umu.se 
  
Med vänliga hälsningar, 
Sofie Sjölund & Anton Hedbern 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Inledning 
 
Vi studerar på 6:e terminen på socionomprogrammet och skriver vårt examensarbete där 
syftet är att undersöka hur personer som arbetar inom ideella kvinnojourer upplever de 
mentala påfrestningar som arbetet med våldsutsatta kvinnor kan medföra samt hur dessa 
påfrestningar kan förstås och hanteras. Därför har vi skickat ut förfrågan till er. Som vi 
skrev i informationsbrevet så är din medverkan i intervjun frivillig och du kan själv välja 
att dra dig ur när du vill och om det är några frågor du inte vill svara på så behöver du inte 
det. Vi kommer att spela in intervjun och detta material kommer sedan att transkriberas för 
att vi ska kunna analysera materialet och sammanställa det till vårt arbete. Det är enbart vi 
som kommer att ha tillgång till inspelningen och de uppgifter du lämnar här kommer inte 
att kunna spåras tillbaka till dig.  
Har du några funderingar? 
 
Bakgrundsfakta      
 

• Ålder: 
• Könsidentitet: 
• Arbetstitel: 
• Tid som verksam: 

 
Beskriv verksamheten 
 

• Vilka kontaktar er? 
• Hur länge får de stanna? 
• Hur många platser erbjuder ni? 
• Vad är personalens roll? 

      
Effekter av att arbeta med våldsutsatta kvinnor 
 

• Vilka möjligheter har personalen att erbjuda stöd? Uppföljning, hur ser den ut? 
Om annat stöd behövs vad gör ni då? 

• Hur upplever du att du påverkas av att arbeta med våldsutsatta kvinnor? 
• Upplever du att ditt arbete medför några mentala påfrestningar? På vilket sätt? Hur 

tar dem sig i uttryck? 
Om ja: Vad är det som får dig att känna mentala påfrestningar med ditt arbete? 
När och varför? 

• Hur påverkas ditt arbetsliv av att arbeta på kvinnojouren? 
Hur påverkas ditt arbetsliv av de eventuella mentala påfrestningar som du 
upplever? 
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• Hur påverkas ditt privatliv av att arbeta på kvinnojouren? 
Hur påverkas ditt privatliv av de eventuella mentala påfrestningar som du 
upplever? 
 

Sekundär traumatisering 
 

• Känner du till begreppet sekundär traumatisering? Har du upplevt tendenser till 
sekundär traumatisering till följd av ditt arbete? Beskriv. 

 
Kort förklaring av begreppet: Sekundär traumatisering är ett begrepp som bäst kan 
beskrivas genom att den professionelle blir så pass påverkad av klientens traumatiska 
berättelser att den professionelle i viss utsträckning själv upplever traumatiska känslor 
och reaktioner utan att ha blivit utsatt för något annat än klientens berättelser. 
 
Copingstrategier 
 
Organisatoriska strategier: 
 

• Tillhandahåller din verksamhet några specifika metoder för att hantera de mentala 
påfrestningar som arbetet kan medföra? Om ja: utveckla 

• Upplever du att du får det stöd du behöver från din verksamhet? 
 
Individuella strategier: 
 

• Har du några specifika metoder för att hantera de mentala påfrestningar som 
arbetet kan medföra? Om ja: utveckla 

• Hur gör du för att skilja på privatliv och arbetsliv? 
• Vad tycker du är motiverande och stimulerande i arbetet med våldsutsatta kvinnor? 
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Bilaga 3 - Kodningsschema 
 

Teman 
 

Mentala påfrestningar Copingstrategier Arbetsrollen 

 
Kategorier 

 
Emotionella påfrestningar Organisatoriska strategier Arbetsrollen 

Övriga påfrestningar Individuella strategier 
 

Påverkan på arbetslivet Samverkan 
 

Påverkan på privatlivet Gränsdragning 
 

Sekundär traumatisering Motiverande 
 

 
Koder 

 
Tar inte med jobbet hem Samverkan Inte professionella terapeuter 

Störd över brister i sekretessen Tre samtal/dag Har stödsamtal 

Påverkas inte av arbetet Medvetenhet om påverkan Ingen behandling 

Tankar om sekundär 
traumatisering 

Handledning grupp & individuell Lyssnar och stöttar 

Rationell reaktion på hot Grupphandledning Medmänsklighet 

Inte rädd Öppenhet bland kollegor Otydlig gräns 

Utmattad Stöd hos kollegor Inte mindre professionell 

Sjukskrivning Friskvård Mentalitet i arbetsrollen 

Vanligt med mentala 
påfrestningar 

Öppenhet på arbetsplatsen Stort engagemang 

Upplever annans trauma Aktiviteter tillsammans Feminism 

Mörk världsbild Sänka ambitionsnivån Inte psykolog men stöd 

Tar med jobbet hem Lyfta svårigheter Jobba på fritid 

Sämre återhämtning Tydliga ansvarsområden Kvinnojourshjärta 

Inte slappna av Påminna om ansvarsområden 
 

Påtagligt med våld i vardagen Ansvarsområden 
 

Svårare om det liknar en själv Stress-rehab 
 

Energikrävande Andningsövning 
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Trötthet försvårar Ge sig själv tid 
 

Orkar inte lyssna Tid mellan arbete och hem 
 

Tappad förståelse Sänka ambitionsnivån hemma 
 

För lite återhämtning Driftig 
 

Många upplever sekundär 
traumatisering 

Inte sätta orimliga krav 
 

Mer påverkad med tiden Betydelsefullt 
 

Kan inte se på våld Jobba för förändring 
 

Påfrestande med fiktivt våld Tydlig struktur med socialtjänst 
 

Illamående Externa hjälp 
 

Vill inte se våld Lyssna 
 

Känner skuld av (sekundär 
traumatisering) symptom 

Lyfta kvinnorna 
 

Utmattning Dela problemen 
 

Sömnsvårigheter Bra samverkan 
 

Perioder av otrygghet Hjälpas åt 
 

Rädd Tillgänglighet ger lugn 
 

Känna sig sämre än kollegorna Lättnad av att ha gjort allt man kan 
 

Borde orka mer Balans mellan empati och distans 
 

Uttömmande Hålla privatliv och arbetsliv isär 
 

Påverkan går ut över familjen Bearbetningstid 
 

Tänker på arbetet hemma Vara förberedd 
 

Dränerad på energi Extern handledning 
 

Ledsen Säkerhetstänk 
 

Förbannad Lita på kollegor 
 

Blandade känslor, ilska, 
vanmakt, glädje. 

Tillit till kollegor 
 

Trött Hantera många delar 
 

Jobbigt att lyssna Lärorikt arbete 
 

Jobbigt med ältandet Turas om att lyssna 
 

Vanmakt Har varandra 
 

Tar med jobbet hem Naturen 
 

Nedstämd Verksamhetsträff 
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Jobbigt att höra på ältande Vald ensamhet 
 

Upprörd Bra med olikheter 
 

Ständig backup 
  

Bestört 
  

Blandade känslor 
  

Ledsen 
  

Förtvivlad 
  

Undvika fiktivt våld 
  

Upplevde inte sekundär 
traumatisering 

  

 
 


