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Abstract 
Syftet med studien är att öka kunskap och förståelse för hur personal på kvinnojourer arbetar med                
socialpedagogiska frågor. Dessa frågor berör professionalitet, närhet och distans med våldsutsatta           
kvinnor. Detta framförallt för att lyfta hur viktigt det är att arbeta med utsatta kvinnor.               
Frågeställningar lyder; Hur hanterar personalen på en kvinnojour sina egna känslor och            
upplevelser i mötet med våldsutsatta kvinnor? och Hur uppfattar personal på en kvinnojour att ett               
professionellt förhållningssätt i arbetet med utsatta kvinnor kan upprätthållas?. Metodologisk          
utgångspunkt i studien är kvalitativ ansats och inslag av hermeneutiskt perspektiv som            
tolkningslära. Genom kvalitativ forskningsansats har semistrukturerade intervjuer utförts med         
personer som arbetar på kvinnojouren. Resultatet har analyserats utifrån emotionssociologiskt          
perspektiv och Hochschilds teori med inslag av socialpedagogiska förhållningssätt. Resultatet          
påvisar hur personal på kvinnojour förhåller sig i arbetet på kvinnojouren. Men framförallt vikten              
av att arbeta professionellt genom att förhålla sig till närhet och distans mellan personal och utsatta                
kvinnor. En slutsats som studien har visat är att en för nära relation till de utsatta kvinnorna kan                  
innebära att man tar med sig arbetet hem, men att personal på kvinnojour har olika sätt att hantera                  
känslor i mötet med utsatta kvinnor.  

2 



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning………………………………………………………………..…….……….…………6 

1.1. Socialpedagogiskt perspektiv……………………………………………….…….………..………7 

1.2. Syfte……………………………………………………………….………………….…………….8 

1.3. Frågeställningar……………………………………………………..…………………………….8 

2. Bakgrund………………………………………………………….……………………………..8 

2.1. Kvinnor och våld…………………………………………………………………..……………….8 

2.1.1. Fysisk våld…………………………………………………………………………………….....…..8 

2.1.2. Psykisk våld………………………………………………………………………..….….………..9 

2.1.3 Sexuellt våld……………………………………………………………………………..………..9 

2.1.4. Ekonomisk utsatthet………………………………………………………………...…..………10 

2.1.5. Social utsatthet………………………………………………………………………………….10 

2.2. Kvinnojouren……………………………………………………………………………………...10 

2.3. Kvinnors utsatthet…………………………………………………………….…..………………11 

3. Tidigare forskning………………………………………………………….………………..12 

3.1. Kvinnans utsatthet internationellt………………………………………………………….…….12 

3.2. Hantera känslor i arbetet…………………………………………….………………..…………..14 

3.3. Vikten av att arbeta socialpedagogiskt…………………………………………….………….…..15 

4. Metod………………………………………………………………………..……………………16 

4.1. Metodologiska utgångspunkter………………………………………………………………..….16 

4.2. Hermeneutistisk utgångspunkt………………………………………………………...……….…17 

4.3. Planering och genomförande…………………………………………………….……………….18 

4.3.1. Intervjuer och datainsamling…………………….……………………………………………..18 

4.3.2. Intervjuns syfte……………………………………….…………………………………………..18 

4.4. Urval…………………………………………………………………………………………….…18 

4.5. Kvalitetskriterier………………………………………………………………….…….….………19 

4.6. Analysmetod……………………………………………………………………………………….20 

5. Etiska överväganden……………………………………………….………………………..21 

5.1. Informationskrav…………………….…………………………………………………….……....21 

5.2. Samtyckeskrav……………………….………………………………………………………….....22 

5.3. Konfidentialkrav…………………….………………………………………………………….….22 

3 



 

5.4. Nyttjandekrav………………………………………………………………………………….…..22 

6. Teoretiska utgångspunkter……………………………..………………………….…23 

6.1. Emotionssociologiskt perspektiv och Hoschchilds teori…………………………………….…...22 

6.2. Hantera känslor………………………………………………...……………………………..…..24 

6.3. Relationskompetens - närhet och distans……………………………………………………..…..25 

6.4. Professionellt förhållningssätt…………………………………………………………...……….26 

7. Resultat…………………………………………………………………………………………..26 

7.1. Intervjupersonernas bakgrund ………………………..………………………………..….……26 

7.2. Att arbeta på en kvinnojour…………………………………………………………....………...29 

7.3. Känslor som uppstår i arbetet på kvinnojour………………………………………….….……31 

7.4. Att hantera känslor………………………………………………………..………….…………..32 

7.5. Balansen mellan närhet och distans…………………………………………………....….……..33 

8. Diskussion……………………………………………………………………….……..….……..36 

8.1. Metoddiskussion…………………………………………………………………………….…….36 

8.2. Resultatdiskussion & teoretisk problematisering………………………………….………..…..37 

8.2.1. Att arbeta på en kvinnojour…………………………………………………………...….…...…37 

8.2.2. Känslor som uppstår i arbetet på kvinnojour………………………………………..….…….…38 

8.2.3. Att hantera känslor………………………………………………………..………….………..…39 
8.2.4. Balansen mellan närhet och distans…………………………………………………..……….....41 

8.3. Slutsatser…………………………………………………………………………………….…......42 

8.3.1. Socialpedagogiska implikationer……………………………………………………….….……..43 

Referenser…………………………………………………………………………….…....….….….44 

Bilagor……………………………………………………………………………..….…….………...46 

Bilaga 1 Intervjuguide………………………………………………………………………….…….…47 

Bilaga 2 Missiv………………………………………………………………………………….…….…48 

 

 

 

 
 
 
 
 

4 



 

FÖRORD 
Ett stort tack till personalen på kvinnojourer som arbetar med utsatta kvinnor och för ett våldsfritt                
liv. Ännu ett tack för intervjupersonernas deltagande som gav oss möjligheten att utföra denna              
uppsats med värdefull och viktig kunskap. Vi vill tacka våra handledare och examinator som under               
tiden hjälpt oss fullfölja uppsatsen mot sitt slut. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till                
varandra för ett gott samarbete och att vi genom kreativt tänkande uppnått värdefull kunskap.  
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1. Inledning 
Varje år polisanmäls ca 30 000 fall av misshandel mot kvinnor och trots detta betonar BRÅ (2014)                 
att mörkertalet är stort. Våld i nära relationer är överrepresenterade och det är oftast kvinnor som är                 
offer, vanligaste våldet förekommer i parrelationer, att en man utsätter sin kvinnliga partner (BRÅ,              
2014). Omkring 80% av våldet mot kvinnor i nära relation anmäls aldrig, vilket innebär att varje år                 
mördas kvinnor av sin partner. Brottsoffret utsätts av olika former av våldsamma handlingar som              
kan ta olika uttryck via; fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt utnyttjande (BRÅ,             
2014). Enligt BRÅ (2009) förklaras våldet som sker i relationer med ett könsmaktsperspektiv vilket              
betyder att forskare sett ett strukturellt fenomen till mäns våld mot kvinnor. Könsmaktsperspektivet             
tyder på en ojämn maktfördelning bland könen. BRÅ (2009) visar rapporten att män använder våld               
som en manifestering och upprätthållande av sin makt medan kvinnor använder våld vid försvar.              
Ytterligare perspektiv pekar på att relationsvåldet kan förklaras genom samspel mellan individer            
beroende på sammanhang samt sociala och psykologiska skillnader. Detta innebär att vissa grupper             
i samhället antas löpa högre risk av att använda våld eller drabbas av våld i relationer. Kvinnor i                  
allmänhet och kvinnor som är ensamstående föräldrar är en utsatt grupp och därmed löper en större                
risk av våld i relationer. Så länge den ojämna maktfördelningen finns i samhället består              
konsekvensen att kvinnor fortfarande löper högre risk att bli våldsutsatta av män (BRÅ, 2009).  

 

Utsatthet i samhället kan se olika ut, i BRÅ (2017) förklaras utsattheten som förekommer i               
samhället. Studien visar att det är vanligare att kvinnor utsätts för brott i jämförelse med män.                
Ytterligare utsatta grupper enligt rapporten är ensamstående föräldrar med barn och personer som är              
inrikes födda och har utlandsfödda föräldrar. Misshandel har enligt rapporten (BRÅ, 2017) visat en              
ökning mellan 2005-2015, bland annat sker ökningen hos kvinnor som rapporterat att de utsatts för               
våld mer än en gång i jämförelse med andelen män. Underskattning finns gällande misshandel mot               
kvinnor eftersom typen av utsatthet är vanligt förekommande, men komplicerad och svår att få fram               
i frågeundersökningar enligt BRÅ (2017). En betydelsefull och relevant fördel med en studie av              
personalens arbete på kvinnojour kan ge en ökad förståelse. Men framförallt ökad kunskap om              
varför kvinnor utsätts och hur en arbetar med typen av problematik. Det som även kommer att                
uppmärksammas i denna studie är våldsutsatta kvinnor inom ramen av heterosexuella relationer där             
mannen står för våldet. Vi har valt målgruppen kvinnor för denna studie och detta baseras på det                 
faktum att kvinnor än idag innehar en större risk att bli utsatta för våld i nära relationer i jämförelse                   
med män. I Socialstyrelsen handbok (2016) citeras, “det vanligaste är att kvinnor utsätts för våld i                
nära relationer och våldet utövas av en manlig partner eller före detta partner.” (Socialstyrelsens              
handbok, 2016, s. 13). 
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Alla kvinnor drabbas inte på samma sätt och varje situation är unik på sitt sätt men det finns en del                    
likheter. Våld i nära relationer pågår oftast under en längre tid, att bryta sig loss från någon man                  
älskar kan vara svårt. Främst sker våldet hemma och flertal befinner sig därav i en               
beroendesituation till sin förövare (UNIZON, 2014). Får den utsatta kvinnan inte hjälp i tid kan det                
ge förödande konsekvenser och kvinnan kan riskerar att dö på grund av exempelvis fysiska skador               
(BRÅ, 2014). Brottsoffer ansöker vård i form av stöd och vägledning hos institutioner som arbetar               
med individer. Dessa myndigheter och organisationer som arbetar med behandlingar för de utsatta             
kvinnorna är främst Kvinnojouren, Kvinnojouren Blenda, Kvinnofridslinjen och Nationellt Center          
för Kvinnofrid i Sverige. Kvinnojouren erbjuder stöd av metoder och tillvägagångssätt som            
anpassas till den utsatta kvinnan vilket kan vara i form av akutboende, samtal och rådgivning (Roks,                
2018). Den relation som byggs mellan Kvinnojourens personal och den utsatta individen är därmed              
avgörande för den långsiktiga vården och förändringsprocessen.  

 

1.1. Socialpedagogiskt perspektiv 

Cederlund och Berglund (2015) menar att om man har en svag förståelse över individens känslor               
och upplevelser av utsatthet kan detta försvåra processen av att bygga en trygg relation mellan               
individen och personalen. Cederlund och Berglund (2015) undersöker känslor och erfarenheter hos            
professionella som arbetar med människors problematik. Vilket i denna studie kopplas till            
personalen som arbetar på kvinnojourer, där erfarenheter inkulderar personalens känslor samt           
hanteringen av de känslor som har uppkommit. Cederlund och Berglund (2015) menar att             
förändringsprocesserna möjligörs genom goda möten, behandlingar, och samtal med brotssoffren. 

Socialpedagogiskt perspektiv används i studien för att skapa en tydligare bild av hur personalen              
arbetar, till exempel hur dem arbetar med sina individuella känslor i verksamheten. Dessutom för att               
möjliggöra en bredare förståelse och vetenskap kring hur man ska bemöta våldsutsatta kvinnor.             
Cederlund och Berglund (2015) lägger vikt på att bemötanden av utsatta individer måste ske på ett                
professionellt sätt, som ska innehålla en avgränsad relation mellan personal och brottsoffer. I ett              
socialpedagogiskt syfte är det viktigt att möta varje kvinna på bästa sätt. Därav krävs kunskap om                
hur olika faktorer påverkar våldsutsatta kvinnor, vilka känslor som uppstår och hur personal på              
kvinnojouren arbetar med de utsatta kvinnornas behov (Cederlund och Berglund (2015).  
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1.2. Syfte  

Syftet med studien är att belysa hur personal på kvinnojourer arbetar med socialpedagogiska frågor              
som professionalitet, närhet och distans med våldsutsatta kvinnor. Med stöd av teorier om             
emotioner och professionella förhållningssätt analyseras personalens upplevelser och erfarenheter. 

 

1.3. Frågeställningar 

De specifika frågeställningarna är: 

- Hur hanterar personalen på en kvinnojour sina egna känslor och upplevelser i mötet med               
våldsutsatta kvinnor? 

- Hur uppfattar personal på en kvinnojour att ett professionellt förhållningssätt i arbetet med              
utsatta kvinnor kan upprätthållas? 

 

2. Bakgrund 
I kapitlet bakgrund redogörs för tidigare forskning som är relevant för studien. Där ges en               
beskrivning av det valda teoretiska perspektivet samt definitioner av centrala begrepp som            
förekommer frekvent genom arbetet.  

 

2.1. Definitionen av våld och utsatthet i relationer 

Under historiens gång har den ojämlikheten som existerat mellan män och kvinnor angående en              
maktfördelningen i samhället uppmärksammats. Statens offentliga utredning (2015) nämner         
faktorer såsom mäns makt över kvinnors kropp, liv och sexualitet där denna typ av kontroll idag                
fortfarande kan bevittnas dock i en mindre utsträckning, utifrån ett socialt perspektiv. Nationellt             
centrum för kvinnofrid (2019) förklaras ha ett ansvar enligt socialstyrelsen, att se till att våldsutsatta               
kvinnor får sin röst hörd och stöttning genom kontinuitet gällande vårdkontakter. Kontinuitet ger             
möjligheten att relationen mellan patient/klient, sjuksköterska och läkare kan underlätta för           
våldsutsatta att förklara och tala om våldet (Socialstyrelsen, 2014). Socialstyrelsens publikation om            
våldsutsatthet lyfter forskning och rekommendationer som anger hur en bör agera i vissa             
hänseenden, vidare förklaras detta vara vägledning för socialtjänst, tandläkarvård och hälso- och            
sjukvård. Vilka åtgärder, insatser och skyldigheter som finns och hur man ska gå tillväga angående               
patienter/klienter som besöker primärvården förklaras (Socialstyrelsen, 2014). Publikationen utgör         
relevans i denna studie gällande hur man kan arbeta och få våldsutsatta att berätta om sin upplevelse                 
av våld, det kan även appliceras på hur personalen på kvinnojourer arbetar. Hur personal arbetar               
kan bero på hur mycket kompetens personalen har.  
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2.1.1. Fysisk våld 

Det fysiska våldet definieras enligt Kvinnofridslinjens (2019) hemsida i form av fysiska handlingar             
som bryter mot mänskliga rättigheter såsom fysisk misshandel, förlöjligande, hot och våld. Det             
fysiska våldet kan vara en fortsättning på det psykiska våldet som syftar på verbala handlingar. En                
ytterligare faktor som kan leda till fysisk utsatthet är även våld mot husdjur. Hot som är direkta eller                  
indirekta räknas även som fysiskt våld enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande            
rättigheter (2014). Fysisk våld kan ske på många sätt som till exempel att bli slagen, sparkad, att bli                  
fasthållen, nerknuffad eller örfilad (Kvinnofridslinjen, 2019). Våldet är sällan slumpmässigt och           
våldsutövaren som utför fysiskt våld är väl medveten och målinriktad på att skada sin partner. Det                
är heller ingen slump att våldsutövaren väljer att skada vissa delar av kroppen där blåmärken och                
andra skador inte ska upptäckas av utomståendes. Våldet kan dock fortfarande ge upphov till skador               
som inte går att dölja såsom, blåmärken, ögonskador eller fraktur (Kvinnofridslinjen, 2019).  

  

2.1.2. Psykisk våld  

Psykiskt våld i nära relationer innefattar exempelvis förtryckning, ekonomisk kontroll genom till            
exempel utpressning, maktutövande över partner genom bland annat att bestämma vem partnern får             
träffa eller besöka och även att förhindra kvinnan från arbete enligt Europeiska unionens byrå för               
grundläggande rättigheter (2014). Enligt Kvinnofridslinjens (2019) hemsida definieras        
kommentarer eller ord som är nedsättande eller kränkande som psykiskt våld, exempelvis kan             
nedsättande ord få den utsatta kvinnan att minska sitt självförtroende vilket leder till att hon slutar                
tro på sig.  

 

2.1.3. Sexuellt våld 

Enligt NCK (2019) definieras sexuellt våld både som våldtäkt, sexuella trakasserier och ofrivilliga             
samlag. Ofrivilliga samlag innebär att en person utsätts för sexuellt våld där tjat eller tvång pressar                
individen att utföra en sexuell handling, vilket kan upplevas som en sexuell kränkning eller              
övergrepp. Ovannämnda sexuella handlingar anses kriminella och anses bryta mot lagen (NCK,            
2019).  

 

2.1.4. Ekonomisk utsatthet 

Ekonomisk utsatthet, betonar Socialstyrelsen (2019), kan till exempel orsaka hinder. Som att den             
utsatta inte kan lämna relationen eftersom det kan finnas starka ekonomiska band. Exempel kan              
vara att våldsutövaren tagit lån i den utsatta personens namn som i sin tur orsakar ett slags mönster                  
av kontroll och makt. Dessutom kan våldsutövare begränsa sin partner, genom att ta de              
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gemensamma ekonomiska tillgångarna, för att få kontroll över sin partner. Det kan även innebära              
att våldsutövaren under fysiska omständigheter förstör personliga tillhörigheter avsiktligt.  

 

2.1.5. Social utsatthet 

Social utsatthet kan innebära att våldsutövaren isolerar sin partner från att träffa släkt och vänner,               
eller att delta i sociala aktiviteter (Socialstyrelsen, 2019).  

 

“Våld mot kvinnor är sällan enstaka händelser utan ingår ofta i ett mönster av olika övergrepp.                
Utöver fysiskt våld, sexuellt våld och hot om våld kan övergreppen ha psykologiska, känslomässiga,              
sociala, ekonomiska och materiella dimensioner. “ (Hämtad från Socialstyrelsen hemsida 2019,           
s.1).  

 

2.2. Kvinnojouren historia  

Första kvinnojouren öppnades i Stockholm och Göteborg år 1978. Under 1984 bildades            
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer (Roks) i Sverige där alla kvinnojourerna ingår.            
Jourverksamheten i Stockholm och Göteborg bedrevs av politiska initiativ och solidariska           
handlingar. Under en tidsperiod av 40 år har det etablerats över 150 kvinnojourer i Sverige               
(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019). Kvinnojourerna är partipolitisk och religiöst obundna och            
ingår som förbund i Roks. I dagsläget bedrivs kvinnojouren av ideella organisationer som får              
statligt och kommunalt stöd runt om i Sverige där arbetskraften består utav anställd personal av               
volontärer för att kunna bedriva verksamheten. Kvinnojouren skapades i form av en motrörelse mot              
våldshandlingar som utförs mot kvinnor. Där samhällets oförmåga att skydda utsatta brottsoffer            
vara början på det långsiktiga arbetet att förebygga och motverka våld. Grundtanken som präglar              
kvinnojouren, NCK och Roks är att stödja och ge möjlighet till individer som är utsatta (Nationellt                
centrum för kvinnofrid, 2019).  

 

Kvinnojourens främsta mål är att skapa trygghet genom att anpassa insatsen till individens egna              
behov och önskemål där tillgänglig personal ger stöd kring frågor om en polisanmälan, nuvarande              
relation eller sin livssituation (Roks, 2019). Det erbjuds samtalsstöd, stödpersoner hos socialtjänst,            
advokat eller polis men även telefonsamtal samt telefonkontakt dygnet runt (Roks, 2019). De som              
arbetar inom kvinnojouren har tystnadsplikt och skriver under ett tystnadslöfte. Inom verksamheten            
är det endast kvinnor som är anställda och kvinnojouren riktar sig enbart till kvinnor. Kvinnorna               
som söker hjälp hos kvinnojouren är anonyma vilket innebär att det finns ingen offentlig              
information om kvinnorna. Skyddat boende erbjuds så att kvinnan kan förflyttas till en hemlig ort               
under kvinnojouren. Där erbjudandet av skyddat boende är också till för kvinnor med barn, i vissa                
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fall får man dela bostad med andra eller bo i en enskild bostad där kommuner bär ansvar samtidigt                  
som de samarbetar med kvinnojouren. Roks (2019) förmedlar ett tydligt budskap, ¨Roks jourer ser              
varje stödsökande som en medsyster. Tillsammans arbetar de för att ta tillbaka ditt livsutrymme              
som mannen krympt med kontroll och våld.¨ (Roks, 2019).  

 

2.3. Kvinnans utsatthet internationellt 

Våld mot kvinnor är ett internationellt samhällsproblem. I avhandlingen Intimate partner violence            
against women and the Nordic paradox nämner Gracia & Merlo (2016) att norden har en hög                
jämställdhet mellan män och kvinnor. Trots detta så kvarstår faktumet att förekomsten av intim              
partnervåld är hög mot kvinnor. Frågan om varför intim partnervåld är hög i nordiska länder är svår                 
att besvara enligt författarna. Studien visar att det finns skillnader mellan länder inom EU som               
omfattar olika typer av våld mot kvinnor (Gracia & Merlo, 2016). Orsakerna beror på att länder                
erhåller en annorlunda acceptans att prata om partnervåld och att upplysning är högre. Intim              
partnervåld är tabubelagt i vissa länder vilket gör det svårare för kvinnorna att yttra sig eller söka                 
hjälp. Förekomsten av partnervåld i länder med hög jämställdhet såsom nordiska länder återspeglar             
det faktum att kvinnor känner en mer frihet att prata om de blivit utsatta av våld vilket därav lett till                    
att det finns högre upplysningar av intim partner våld inom nordiska länder. Däremot betonar              
Gracia & Merlo (2016) att oavsett jämställdhets nivåer finns det kunskap kring förståelsen av varför               
intim partnervåld fortfarande sker och att man inte bör utesluta nordiska länder som har hög               
jämställdhet i forskning, på grund av högre upplysningar. En ytterligare artikel av Galano m.fl.              
(2013), Predicting Shelter Residence in Women Experiencing Recent Intimate Partner Violence,           
beskriver faktorer relaterat till kvinnor som upplevt våld i nära relationer, i artikeln studeras 113               
kvinnor. Cirka hälften av kvinnorna, har missbruksproblematik och lever under skyddat boende            
efter att ha blivit utsatta för våld medan resterande andel har blivit utsatta för våld men inte behövt                  
skyddat boende. I studien fastställs skillnader mellan dessa två grupper, de som bor i skyddat               
boende har högre upplevelse av våldets effekter såsom trauman än resterande andel som bor i sina                
egna hem (Galano m.fl., 2013). Även socioekonomiska skillnader tillkommer bland de två            
grupperna, resultaten lyfter att kvinnor som har missbruksproblem oftast har det svårare i samhället.              
Slutsatsen att kvinnor med missbruk som lever under skydd har lägre chans att komma ut i                
samhället är på grund av kvinnan exempelvis tvingats lämna sitt hem och jobb för att skydda sig                 
själv från våldet (Galano m.fl., 2013). Att lämna jobbet innebär lägre inkomst vilket försvårar              
levnadsvillkoren för kvinnan jämfört med de kvinnor som inte förlorat sina jobb. Studien lyfter              
insatser som kan användas för att effektivisera möjligheterna för kvinnor med missbruksproblem            
som bor under skyddat boende, till inkludering i samhället. Genom framtida forskning kan andra              
faktorer studeras för att få större helhetsbild (Galano m.fl., 2013). Båda vetenskapliga            
avhandlingarna är relevanta för studien eftersom de innehar en internationell överblick kring hur             
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utsatta kvinnor, främst kvinnor som bor under skydd påverkas multifaktoriellt, det vill säga bland              
annat på en samhälls- och individnivå. Studierna betonar även till framtida forskning vilket bör ske               
bland riskgruppen kvinnor missbruksproblem och kvinnor som lever under skydd för att förbättra             
insatserna för kvinnan att komma ut i samhället med mindre risker och bättre levnadsvillkor.              
Sverige är ett nordiskt land där jämställdheten anses vara hög, men studier visar att det fortfarande                
krävs förbättring och utveckling i de nordiska länderna. 

 

3. Tidigare forskning 
Under detta kapitel fokuseras tidigare forskning på teman såsom kvinnojourens arbete, kvinnors            
utsatthet globalt, förhållningssätt i arbetet gällande närhet och distans, definitionen av känslor &             
hantering av emotioner i arbetet. Under tematiseringar beskrivs bland annat kvinnans utsatthet,            
vilka känslor som kan förekomma bland socialarbetare, diverse förhållningssätt som finns i arbetet             
med människor och hur känslor kan hanteras. Orsaken till de utvalda teman är för att främja                
studiens problemformulering och uppmärksamma forskning som redan finns inom utvalda teman.           
Forskning som redan finns kring ämnet syftar mestadels åt undersökningar av kvinnojourers arbete             
men inte i samma utsträckning gällande undersökningar av personalens känslor på kvinnojourer,            
därför är det relevant att lyfta just denna del av kvinnojouren i forskningssyfte med relevanta               
studier. 

 

3.1. Arbetet med våldsutsatta kvinnor 

I avhandlingen Beskrivning och utvärdering av ideella kvinnojourer beskriver Hermansson,          
Lindgren & Tengström (2011) hur det är att arbeta med utsatta kvinnor, men att arbetet ser olika ut                  
beroende på kommun. Det betonar att det finns tidigare erfarenhet av misstroende mellan kommun              
och jour och att det kan till exempel uppstå genom att man har olika syn på hur man allra bäst                    
hjälper kvinnor som utsätts för våld. Men att på senare tid har kvinnor och barnets behov                
uppmärksammats mer och flertal verksamheter har förbättrats att tillgodose dessa specifika behov            
skriver Hermansson, m.fl (2011). Det finns givetvis brister och en sådan är till exempel att               
kvinnojourer inte har möjlighet att ta emot kvinnor som lider av psykiatriska diagnoser. Men att               
kvinnor som lider av missbruk däremot tas emot på kvinnojouren, då det anses vara mindre               
problematisk och av den anledningen har kommunerna möjlighet att tillgodoses dessa behov. Dock             
är ekonomin är grundläggande faktor, vissa jourer uppgav i resultatet att det saknar ekonomisk stöd               
från deras kommuner och detta är anledningen att det är olika villkor från kommun till               
kommun.Vilket försvårar möjligheten till att planerar hur verksamheten långsiktigt ska formas.           
Däremot har alla jourer gemensamt arbetar att stötta kvinnorna genom telefonsamtal, samtal på             
jouren, via e-post, vilket har visat sig vara ett framgångsrikt sätt för att stödja kvinnor. Men även                 
skyddat boende för kvinnor och barn har varit framgångsrika insatser för kvinnojours eftersom dem              
erbjuds gruppbehandling som till exempel SSI (Social Support Intervention). SSI insats menar att             
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kvinnorna på boende ska erbjudas gruppbehandling, under tiden man bor på det skyddade boende              
som leder till goda effekter. Ytterligare en insats är enligt, CBA (Community-Based Advocacy), att              
kvinnor tilldelas stödperson efter att dem lämnat det skyddade boende. Den insatsen ska leda till               
förbättrad psykosocial funktion, både på kort och på längre sikt (Hermansson, m.fl (2011). 

 

En ytterligare rapport där brister och förbättringar upplyses av Inspektionen för vård och omsorg              
(IVO). 2014 sammanställde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) slutrapporten, Våldsutsatta           
kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012–2013. En nationell              
tillsyn från Socialstyrelsen på kommuner, landsting och kvinnojourer arbete med kvinnor och barn             
som bevittnat våld. Rapporten lyfter framförallt om aktörerna följt lagar, bestämmelser samt hur de              
arbetar för att motverka utsattheten av kvinnor och barn som bevittnar våld. IVO (2014) konstaterar               
en förbättring bland kommunerna men finns även brister i själva arbetet. Bland annat konstaterades              
att lagar inte följs korrekt och skiljer sig från kommun till kommun. IVO (2014) menar att                
kommunens kvalitet och kompetens skiljer sig beroende på kommun, en del kommuner tar ansvar              
med särskilda verksamheter som ska stödja kvinnor och barn som far illa medan andra kommuner               
brister i att uppmärksamma problematiken. Det har lett till att våldsutsatta kvinnor och barn inte fått                
utredas och tillgodose sina behov. IVO (2014) beskriver att problemet ligger hos kommunerna som              
hänvisar utsatta kvinnor och barn till insatser utan en utredning i större omfattning. Därför ställer               
IVO (2014) krav på utredning, dokumentation och uppföljning av våldsutsatta kvinnor och barn för              
bland annat socialnämnden. Kraven gäller för de insatser som finns för de kvinnor och barn som är                 
utsatta. IVO (2014) kraven syftar till rekommendationer för kommunernas utveckling av kvalitet            
och genomförande inom tillhörande område och kartläggning utsatta kvinnor och barn, genom            
förbättring av styrning och organisering. Fortsättningsvis syftar kraven till att eventuellt förbättra de             
kommuner som inte har särskilda verksamheter och kompetensen bland de bristande kommunerna            
bör utvecklas ytterligare. IVO (2014) kraven ska utöka samverkan mellan aktörer, kommuner,            
myndigheter och verksamheter.  
 
De verksamheter som tar ansvaret för arbetet med utsatta kvinnor och barn som bevittnar våld är                
kvinnojourer. Verksamheterna har oftast personal med lång erfarenhet samt relevanta kompetenser           
till att stötta våldsutsatta kvinnor och barn. Kvinnojouren påbörjade utvecklingsarbete efter den            
nationella tillsynen från Socialstyrelsen och bestämmelserna enligt SoL. En nationell tillsyn av 30             
kvinnojourer har granskats. Kvinnojourerna tar emot kvinnor som får insatser enligt SoL vilket             
innebär att lagar tillämpas och följs. IVO (2014) lyfter att kvinnojourer är viktiga aktörer som               
erhåller god arbetsförmåga att hantera och stötta våldsutsatta kvinnor och barn. Verksamheterna har             
även till syfte att förebygga utsattheten vilket tyder på att det finns god kompetens och erfarenheter                
för att stödja utsatta kvinnor och barn. Kvinnojourerna strävar efter en utveckling av verksamheten              
men skillnader finns i arbetet beroende på verksamhet, kommun och landsting. Eftersom            
kvinnojourerna kan vara beroende av kommuner och landsting påverkas stödet till utsatta kvinnor             
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och barn beroende på område. En viktig aspekt IVO (2014) lyfter är samverkan mellan              
kommunerna och hur de fungerar. IVO (2014) lyfter bristerna bland de 30 granskade             
kvinnojourerna, 22 av 30 kvinnojourer hade brister som nu är åtgärdade. Bristerna förklaras vara              
rutiner, de brister som uppmärksammats är bland annat att dokumentation saknas, rapportering            
brister samt bristfällig utredning när en kvinna avlider och att barnen inte uppmärksammats efter              
bevittnat våld. Insatserna används som service utan ett mål, därav bristande riskbedömning och             
dokumentation menar IVO (2014). 
 

3.2. Att vara kvinna och utsatt för våld  

Kvinnans utsatthet kan ske systematiskt med till exempelvis våld eller sexuella övergrepp som sker              
i hemmet. Bestämmelsen om brottsoffer förekommer i 5 kap. 11 § SoL och citeras, “Socialnämnden               
ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av                 
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.”. Ytterligare               
handlingar som kan påverka utsattheten är exempelvis isolering från familj och vänner, emotionell             
utpressning, sexism, kränkningar och ekonomiskt utnyttjande (Socialstyrelsen, 2016). Tidigare         
forskning kring våldsrelaterade problem kring kvinnor har enligt BRÅ (2009), NCK (2019), den             
Statliga utredningen (2015) och Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat             
våld och förtryck och Socialstyrelsens handbok (2016) kommit fram till att män utövar våld mot sin                
partner oavsett om det är en man eller kvinna. BRÅ (2009) tillägger också att män till en högre grad                   
blir utsatta av trakasserier medan kvinnor i större utsträckning hamnar i riskzonen av våldsamma              
handlingar.  

 

Brottsförebyggande rådet (2009) genomförde rapporten Våld mot kvinnor och män i nära            
relationer: Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, som           
innehåller kvalitativa intervjuer av personer som varit med om våld i nära relationer. 40 % av                
kvinnorna uppgav att dem inte fått den hjälp de behövt. Målgruppen kvinnor uppgav att de               
upplevde en högre grad av negativ livskvalitet i jämförelse med de resultat männen uppgav i               
studien. I BRÅs (2009) sammanställning uppskattas det att fyra av fem respondenter som sökt hjälp               
inte fått det i tid, inte på kvinnojourer, brottsofferjourer eller ideella organisationer. Detta kan tyda               
på avgränsningar i resurser i organisationer och institutioner som arbetar med utsatta kvinnor.  

 

I SOUs (2015) rapport “Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och               
förtryck” görs sammanställningar av utredningar som är relaterade till mäns våld mot kvinnor samt              
hedersrelaterat förtryck. Rapporten omfattades av uppföljningar av regeringens insatser med syfte           
till att effektivisera de strategier som redan används i arbetet med utsatta kvinnor. I rapporten som i                 
stor del består av kvalitativa intervjuer och resultatet visar att konsekvenserna av den misshandel              
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som kvinnorna blivit utsatt för är individuella och att det beror på vilken situation och hur utsatt                 
kvinna har upplevt situation vilket är viktigt att ha i åtanke när man när man diskuterar våld i nära                   
relationer. Statens beredning för medicinsk utvärdering (2016) beskriver effekten av stödinsatser           
samt kognitiv beteendeterapi (KBT) för kvinnor som utsatts för partnervåld beskriver att            
partnervåld är ett allvarligt samhällsproblem. Kvinnor behöver därav stödinsatser, SBU (2016)           
lyfter vikten av att hjälpa kvinnor som utsätts för partnervåld. SBU (2016) hänvisar speciellt till               
kognitiv beteendeterpai, KBT som är en typ av stödinsats som ska minska fortsatt fysiskt och               
psykiskt våld, till exempel för att bearbeta trauman eller stärka kvinnors psykosociala hälsa (SBU,              
2016). Utöver detta beskriver SBU (2016) att utsatta kvinnor behöver insatser i form av exempelvis               
stödsamtal, information med hjälp till skyddat boende, eller stöd vid rättegångar.  

 

3.3. Vikten av att arbeta socialpedagogiskt  

Hämäläinen (2003) menar att Socialpedagogiskt arbete syftar på en sammanflätning av olika            
fenomen, teorier och traditioner som kopplas till sociala arbeten. Socialpedagogik har inflytande i             
stora delar av europa när det gäller professionalitet och socialt arbete. Vidare menar Hämäläinen              
(2003) att socialpedagogiken använts för att organisationer som arbetar socialt ska drivas genom             
olika och öppna metoder då det är ett förhållningssätt. Fördelen med ett socialpedagogiskt             
förhållningssätt är att den är brukbar på olika branscher, förhållningssättet kan tillämpas inom bland              
annat kvinnojour och socialtjänst då det är en bransch där personal arbetar socialt. Kvinnojourens              
personal arbetar med utsatta kvinnor, vilket tidigare nämnts i studien, genom stöttning och             
vägledning utgörs ett socialt arbete med människor i syfte till förebyggandet av hot och våld mot                
kvinnor. Hämäläinen (2003) förklarar kompetensens betydelse och refererar till Ellström (1992)           
som beskriver att socialpedagogiken innehåller kompetensutveckling. Kompetensutveckling innebär        
att det informella lärandet som utformas på arbetsplatsen utvecklas under daglig kontakt, i samband              
med individen förstärks professionalitet mellan exempelvis socialarbetare/socialpedagog och        
individ. Ytterligare en aspekt av socialpedagogiskt arbete är att det socialpedagogiska           
förhållningssättet fortfarande inte utvecklats i alla länder men flertalet länder utgår från            
socialpedagogiska metoder i det sociala arbetet (Hämäläinen 2003).  

 

Relationen mellan socialpedagogiken och socialt arbete visar i Hämäläinens (2003) studie att inom             
fältet socialt arbete utgör socialpedagoger en yrkesroll, tillsammans med andra relevanta yrkesroller            
skapas fältet social arbete. Ett begrepp som är relevant är mångprofessions-fält som förklarar att              
inom socialt arbete tillkommer olika professioner (Hämäläinen 2003). I studien förekommer           
skillnader mellan socialt arbete och socialpedagogiken eftersom professionerna är olika menar           
Hämäläinen (2003), däremot har flera forskare från andra länder som exempelvis Tyskland hävdat             
att socialt arbete och socialpedagogik går hand i hand. Exempel på yrkesgrupp inom branschen är               
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socialpedagog och socialsekreterare, de olika professionerna må ha olika arbetssätt men huvudsaken            
är densamma eftersom de ska nå samma gemensamma mål, arbeta med människor socialt             
(Hämäläinen 2003). Skillnaderna som funnits bland begreppen socialpedagogik och socialt arbete,           
skiljer sig teoretiskt sätt men det finns ingen större skillnad praktiskt sätt förutom att professioner               
kan ha olika arbetssätt men samma mål (Hämäläinen 2003). Att arbeta socialpedagogiskt, innebär             
även att se till att klienter på något sätt kommer i kontakt med insatser som tillgodoser kvinnans                 
behov (SBU, 2014). 

 

4. Metod 
Under detta kapitel redogörs de metoder och utgångspunkter som är relevanta för studien och              
framförallt gällande planering och genomförande och vidare betonas övervägningar kring urval och            
avgränsningar under avsnitten nedan. 

 

4.1. Metodologiska utgångspunkter 

Syftet med studien är att belysa hur hanterar personalen på en kvinnojour sina egna känslor och                
upplevelser i mötet med våldsutsatta kvinnor och hur uppfattar personal på en kvinnojour att ett               
professionellt förhållningssätt i arbetet med utsatta kvinnor kan upprätthållas?Den metodologisk          
utgångspunkt i studien grundas i en kvalitativ ansats. Kvalitativa studier lägger mer vikt på              
forskningsstrategi än kvantifiering vid insamling av data. Ett induktivt synsätt formas genom teori             
och praktik där teorin grundas i det praktiska forskningsresultaten (Bryman, 2011). Kvalitativ            
metod innebär enligt Bryman (2011) att det finns ett tydligt formulerat syfte med en tydlig               
problemformulering. Relevansen för kvalitativ forskningsansats är högre för denna studie än en            
kvantitativ forskningsansats eftersom huvudmålet är att tolka känslor och upplevelser och därav val             
innehåller studien ett hermeneutisk synsätt baserat på att förstå och tolka (Bryman (2011). Bryman              
(2011) betonar också vikten av att vara påläst om forskningsområdet för att på så sätt hitta brister i                  
den befintliga forskningen för att kunna bidra med ny forskning. En granskning av tidigare              
forskning skapar också en inblick i hur forskningsområde har utforskats och är en väsentlig del för                
datainsamlingen och därav val av datainsamling. Dysthe (2015) betonar att för att nå en              
framgångsrik studie bör man fördjupa sig kring huvudämnet för att skapa en grundläggande             
förståelse. Tidigare forskning hänvisas till tidigare fakta och sammanställningar av internationella           
och nationella avhandlingar och rapporter för att introducera fakta som redan finns för ytterligare              
fördjupning av ämnesområdet. Därefter kommer en sammanställning göras av den empiri som finns             
utifrån problemområdet. 
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4.2. Hermeneutisk utgångspunkt 

Studien utgår från en kvalitativ metod om hur individer tolkar och uppfattar sin verklighet. Av den                
anledning tillämpas en humanistiska tolkningsmetoden i studien för att på bästa sätt tolka och              
analysera insamlat material med hermeneutisk utgångspunkt (Bryman, 2018). Studien är          
tolkningsinriktad på grund av att den sociala verkligheten tolkas av andra i en viss kontext.               
Kvalitativ forskning innehåller induktiv synsätt som innebär tolkande och konstruktionistisk          
(Bryman, 2018). Bryman (2018) beskriver att konstruktionistiskt synsätt innebär att sociala           
företeelser ses som en aktör av samspel mellan individer. Detta innebär att kvalitativ metoden har               
används i syfte för att få en djupare inblick och förståelse av den insamlat material från                
intervjuerna. För att på så sätt har forskningen tolkas och analyseras utifrån meningar och ord               
snarare än siffror. Det hermeneutiska perspektivet har inslag av induktiv som innebär att tolkningen              
växer fram genom materialet som samlas in, i detta fallet utav personalen på kvinnojouren.              
Eftersom studien innehåller hermeneutisk tillvägagångssätt av att tolka och förstå var valet av             
kvalitativ metod det mest relevant i samband med studien.Kvalitativ metod kopplas till ett induktivt              
förhållningssätt som innebär att studien lägger fokus på hur individen ser på sin sociala verklighet,               
tolkar, uppfattar situationer, känslor och påfrestningar som kan uppstå i arbetet med utsatta kvinnor.              
Därför kopplas metoden till studiens syfte och frågeställningar eftersom den insamlade datan ska ge              
oss förståelse av tolkningar på personalens erfarenheter och känslor.  

 

Ett hermeneutistiskt perspektiv enligt Bryman (2011) förklaras som ett synsätt baserat på tolkning             
och förståelse. Dessa två centrala begrepp i studien är relevanta eftersom studien syftar till att skapa                
en djupare förståelse av personalens känslor och tolkningar (Bryman, 2011). Fortsättningsvis           
nämner Bryman (2011) att ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär en öppenhet av att tolka och              
förstå intervjuernas svarsresultat genom att analysera och skildra de tolkningarna som uppstår i             
materialet. Det hermeneutiska förhållningssättet ökar djupare förståelse inom forskningsområdet         
eftersom undersökaren analyserar intervjuerna och resultaten. Perspektivet ska ge studien en helhet            
(Kvale & Brinkman, 2014). För att få bäst förståelse av studiens innehåll uteslutes personliga              
åsikter och värderingar eftersom detta inte får påverka personalens känslor av berättelser de             
utelämnar till oss. Med detta förhållningssätt förklarar Bryman (2011) att den insamlade datan kan              
utgöra en grund till utveckling av nya teorier för framtida forskning. 
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4.3. Planering och Genomförande  

4.3.1. Intervjuer och datainsamling  

Eftersom studien innehåller kvalitativ forskningsansats har semistrukturerade intervjuer använts i          
studien. Semistrukturerad intervju innebär att intervjun sker med en person i taget istället för              
gruppintervju då syftet är att få ut så mycket känslor och erfarenheter av intervjupersonerna. Detta               
ger även personen mer tid att prata enskilt jämfört med gruppintervjuer. Tidsbegränsning kan             
påverka gruppintervjuer då det är flera som svarar inom en viss tidsram än enskilda intervjuer               
betonar Bryman (2011). Syftet med metoden handlar om att bemöta intervjupersonernas           
uppfattningar och synsätt genom öppna frågor och följdfrågor för att behålla en tydlig riktning mot               
de svar som är relevanta (Bryman, 2011). Att skapa en förståelse och kunskap är grunden för                
studien. Under studiens gång har en intervjuguide arbetats fram för att användas vid             
intervjutillfällen. Resultatet som ska bearbetas delas intervjuernas svar. När intervjuerna          
genomfördes introducerades inledningsvis studiens syfte samt konfidentialiteten till respektive         
intervjuperson, vidare spelas även intervjutillfällena in via mobil därefter har intervjuerna           
transkriberas och analyseras. Resultat bearbetas i kategorier som sedan bildar teman vilket beskrivs             
av Bryman (2011) som ett framgångsrikt sätt att bearbeta resultatet. De teman som använts är               
kopplade till nyckelorden är ‘’känslor i arbetet’’, ¨personalens känslor¨, “känslohantering”, ¨våld i            
nära relationer’’, ‘’kvinnojour’’, “emotions in social work”. Av avhandlingar och litteraturer           
grundar sig i begrepp som användes i litteratursökningen. Sökorden utgjorde valet av rapporter från              
myndigheter och institutioner, via internet och kombineras sedan med litterära böcker som har             
relevans inom samhället, socialpedagogik och främst inom forskningsämnet.  

 

4.3.2. Intervjuns syfte 

Intervjuguiden är utformad för att uppnå studiens syfte. I studien tas hänsyn till intervjupersonerna i               
hög grad eftersom intervjupersonen talar utifrån egna erfarenheter och intervjupersonerna har           
varierande erfarenheter vilket kan påverka resultatet (Bryman 2011). Eftersom studiens fokus ligger            
på erfarenheter och uppfattningar av personal inom kvinnojouren krävs det tolkningar av de             
kvalitativa intervjuerna för att få ut relevant information i studien. 

 

4.4. Urval 

Studien innehåller personer som arbetat med utsatta kvinnor inom kvinnojour och eventuellt            
volontärer/praktikanter inom samma verksamhet. Studiens urval avgränsas genom att endast          
fokusera på de anställdas perspektiv. Studien har utgått från ett målinriktat val, vilket Bryman              
(2011) betonar att intervjupersonerna som deltar i studien är mest relevanta för att uppfylla studiens               
syfte och frågeställning. I och med studiens tidsbegränsning omfattar studien enheter som är             
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geografiskt nära och därmed val av intervjuplats har sin utgångspunkt i södra Sverige. Utifrån att               
studien innehåller sex stycken intervjuer med anställda och volontärer. Under studiens gång            
bemötte vi komplikationer, att fylla ut vår studie med enbart anställda. Därav ansågs det relevant att                
utföra intervjuer med ytterligare personal som volontärer. För att lyckas utföra en målinriktad studie              
behövdes studien kompletteras. Enligt Bryman (2011) innebär därmed att studien innehåller ett            
målinriktad urval, en överensstämmelse mellan urval, vårt syfte samt problemformuleringar som           
kommer att undersökas (Bryman, 2011). Urvalen är relevanta eftersom det uppfyller studiens syfte             
och frågeställning eftersom fokus ligger på personalens erfarenheter och känslor samt hur de             
arbetar. Genom att hitta olika organisationer det vill säga olika kvinnojourer samt olika positioner i               
arbetet, ansåg vi att personalens upplevelser kan skilja sig åt och därmed får kan likheter och                
skillnader uppkomma i studien. 

 

4.5. Kvalitetskriterier  

Bryman (2011) betonar att kvalitativ forskning innehåller kvalitetskriterier av den anledning att            
säkerhetsställa de forskningsresultat som framkommer i studien. Studien innehåller         
kvalitetskriterier: överförbarhet, tillförlitlighet och pålitlighet. Syftet med kvalitetskriterier är att vi           
ska förhålla oss till detta för att ge respondenterna och verksamheterna rättvis bild men även för att                 
uppnå kvalitet i vår studie.  

 

Kvalitativa studier har till syfte att inte generalisera däremot lyfter Bryman (2011) vikten av att               
studierna ska vara överförbara till andra olika miljöer. Den externa validiteten i denna studie              
motsvarar överförbarheten vilket motsvarar “transferability”. Vidare menar Bryman (2011) att          
syftet ska försöka fördjupa och bredda beskrivningar, i detta fall av exempelvis tolkningar,             
uppfattningar och känslor. Ett ytterligare begrepp bland kvalitetskriterier är pålitligheten, då den i             
studien motsvarar reliabilitet, "dependability", vilket omfattar en redogörelse av all forskning           
genom att göra alla moment i studien fullständigt. Genom exempelvis precisering av hur, varför och               
vilka anledningar samt motivering av undersökningarna i studien förstärker informationen.          
Ytterligare relevant begrepp är "confirmability" motsvarande objektiviteten och syftar till en           
styrkande konfirmering av innehållet i studien. I studien har vi i åtanke och en medvetenhet om att                 
studien inte är helt objektiv däremot försöker vi säkerställa att studien är trovärdig och den               
information intervjupersonerna gav erhålls och används för forskningssyfte. Personliga åsikter          
utesluts och har även ingen relevans i studien vilket Bryman (2011) betonar att egna värderingar               
inte ska påverka studiens innehåll. 
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Tillförlitlighet i studie används i den utsträckningen att det transkriberade resultatet kopplas till             
respondenterna, genom att använda oss av sammanfattning för att bekräfta intervjupersonerna           
genom att vi har förstått och på så sätt uppnår studien en större trovärdighet. Pålitlighet innebär att                 
noggrant redovisa alla delar av forskningsprocessen, av den anledning att forskare ska kunna             
granska tillvägagångssättet och på så sätt bedöma kvaliteten på arbetet (Bryman, 2016).            
Förstärkning och konfirmering utmärks i studien genom att vi använt oss av citat från              
respondenterna, detta bevisar att våra personliga åsikter och värderingar inte påverkar studiens            
resultat, att det finns en objektivitet och att man utifrån bästa förmåga använder sig av detta                
(Bryman, 2016). Bryman (2011) lyfter ytterligare kriterier för äkthet vilket framgår i studien att              
informationen är ärlig och äkta, då syftet är att undersökningen ska få en helhetsbild av personal på                 
kvinnojourens arbete vilket även ger en rättvis bild intervjupersonernas berättelser. 

  

4.6. Analysmetod 

Analysmetoden i studien innehåller intervjuernas helhet, fastställande av “meningsenheterna”,         
utifrån syfte och frågeställning. Frågorna är baserade på studiens centrala tema som innehåller             
öppna frågor. Det har varit till en fördel att använda öppna frågor i intervjuguiden som har uppfyllt                 
vårt syfte. Detta bidrog med en djupare förståelse av personalens erfarenheter, känslor och             
värderingar. Genom att utgå från de centrala teman har vi uppnått olika utsagor. Resultatet har               
analyserats med hjälp av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Syfte med           
analysmetoden, meningskoncentrering är att framförallt skapa en helhetssyn av empirin utifrån att            
titta på samband för att sedan plocka ut delar som är relevant och nyckelord, detta ger en                 
helhetstolkning av insamlad data.  

 

Därefter använde vi meningskoncentrering i vår analys genom att lägga fokus på meningar och              
framförallt på intervjupersoners yttrande (Dysthe, Hertzberg & Hoel, 2011). Kvale och Brinkmann            
(2014) beskriver fem steg, som även vår analys är grundad i. Först genom att gå igenom och läsa                  
alla intervjuer på detta sätt fick vi en känsla av helheten. Därefter meningsenheterna som blev               
relevanta i samband med de teman som finns i studiens resultat. Det sista stegen, hänvisar till                
frågeställningar och studiens syfte, att förstå budskapet från våra intervjuer för att sedan ha              
möjlighet till att besvara frågeställningarna. Valet av analysmetod grundas i Kvale och Brinkmann             
(2014) som beskriver vikten av transkriberingar, eftersom att det är ett sätt att få muntligt språk till                 
ett skrivspråk. Intervjuer grundas i ljudinspelningar som genomfördes under våra intervjuer och            
sedan transkriberades dessa. För att underlätta transkriberades intervjuerna direkt efter varje           
intervjun, detta eftersom det först och främst var färskt i minnet och vi var även mer insatta i vad                   
intervjupersonen sagt. Ljudinspelningarna underlättade att hålla fokus på ämnet och att det fanns             
dynamik i intervjun vilket även visades flyta på under samtal. Därefter påbörjades den analytiska              
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processen, vilket innebar transkriberingen, detta resulterade att våra intervjuer tog oss ett steg             
närmare analyseringen av resultat.  

 

5. Etiska överväganden  

Syftet har omarbetats eftersom tanken med studien var att undersöka hur utsatta kvinnor mår. På               
grund av de utsatta kvinnornas omständigheter, exempelvis traumatiska upplevelser, skyddad          
identitet och för att vi inte vet var de utsatta kvinnorna befinner sig anpassades vårt problemområde                
till personalens erfarenheter istället.  

 

En viktig regel ur etiska aspekter i verksamheter som arbetar med människor är tystnadsplikt.              
Sekretess och tystnadsplikt som finns inom verksamheten begränsar den privata information som            
finns om de utsatta kvinnorna inom Kvinnojouren. Det vill säga att det vore svårare om studien                
handlade om utsatta kvinnor, att få tag på en utsatt kvinna kan innebära att kvinnans uppgifter                
angående våldsutsatthet är personliga och följs av sekretesslag då kvinnan har integritet som alla              
andra människor och det är privat. I studien hade vi kunnat fråga vad som helst men på grund av                   
etiska skäl kan svaren begränsas. Därför väljer vi att studera personalen på kvinnojour då de möter                
utsatta kvinnor vardagligen. Intresset ligger främst på personalens känslomässiga arbete, hur olika            
situationer kan se ut. I studien tar vi därför hänsyn till kvinnans integritet och personalens               
frivillighet att delta i intervjuerna, enligt Bryman (2011) är de etiska principerna ett sätt att               
upprätthålla konfidentialiteten och en förståelse för anonymitet. Konfidentialitets skydd är ett etiskt            
krav som tas hänsyn till genom att hålla insamling av personernas uppgifter anonymt och genom               
informationskravet ges en möjlighet att frivilligt medverka eller avbryta sin medverkan i vår studie              
(Bryman 2011). Vidare beskriver Bryman (2011) vikten om att förhålla sig till vetenskapsrådet             
krav, som en grundläggande etisk aspekt inom forskning. Dessa omfattar: informationskrav,           
samtyckets krav, konfidential krav och nyttjandekrav.  

 

 5.1. Informationskrav 

Genom informationskravet börjar vi med att ta kontakt med personal från kvinnojour som ska              
intervjuas. Vi nämner och tydliggör att intervjun är frivillig både skriftligt och muntligt samt att               
personalen har rättigheterna att avbryta sin medverkan (Se bilagor). Samma information ges därför             
muntligt som skriftligt för att förhålla oss till tydliga ramar och strukturer.  
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5.2. Samtyckeskrav 

Genom samtyckeskravet tas hänsyn till kravet genom att undersöka om respondent vill delta och ger               
tydliga klartecken med att delta i studiens undersökning. Intervjupersonerna har rätt till att             
bestämma hur länge och under vilka villkor de ska kunna delta om de kan och vill delta i                  
undersökningen.  

 

5.3. Konfidentialkrav 

På grund av regler och konfidentialitet begränsas informationen av personalens uppgifter men            
personalens erfarenheter och arbete med utsatta kvinnor kan ge oss en väsentlig bild ur olika               
situationer av hur en utsatt kvinna mår samt vilken hjälp hon kan få vilket bidrar till ökad förståelse                  
för hur kvinnor utsätts i samhället och hur de kan gå tillväga från sin utsatthet. Väsentligt är att                  
personalens känslor och erfarenheter lyfts upp och inte personen i sig. 

 

5.4. Nyttjandekrav 

Studiens innehåll och vetenskapliga underlaget upprätthåller även regler kring nyttjandekravet          
vilket betyder att underlagen från intervjupersonerna enbart användas i forskningssyfte och kommer            
ej delas ut till obehöriga förutom berörd vetenskaplig forskning (Bryman, 2011).  

 

6. Teoretiska utgångspunkter 
6.1. Emotionssociologiskt perspektiv och Hoschchilds teori 
Emotionssociologiskt perspektiv beskrivs i olika begrepp, fokus i vår studie utifrån det            
emotionssociologiskt perspektiv kommer innehålla begreppet ´känslor´ och ´affekter´. Inom         
emotionssociologiskt perspektiv beskrivs känslor utifrån socialpsykologiska teorier angående        
individens relation till sin omgivning och hur vår inre värld upprätthålls i ett ständigt samspel med                
andra. Det vill säga känslor som uppstår hos människor beroende på exempelvis händelser och              
erfarenheter. Detta beskrivs utifrån nio olika grundläggande känslor och delas upp i två olika              
kategorier både positiv och negativ. De positiva känslorna identifieras som glädje och lycka medan              
det negativa består av till exempel skräck och sorg eller rädsla hos människor. Känslorna kommer i                
uttryck genom affekter, hur en hanterar känslor kan visas genom affekter. Positiva affekter betyder              
en viss önskemål om kontakt som kan till exempel innebära en interaktion och fortsatt samvaro.               
Medans en negativ affekt innebär avvisande interaktion som kan innehålla skräck eller sorg. Starka              
känslor triggar i gång en mängd associationer baserat på tidigare negativa erfarenheter och kan då               
förstärka den aktuella ´nu´ känslan i en situation (Meeuwisse & Swärd, 2015). Det omedvetna              
påverkas genom att förneka känslor men när känslor uttrycks så arbetar individen på ett effektivt               
sätt med sina känslor. Känslor som uppstår i möte med individer är normalt men framförallt väldigt                
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vanligt i och med att känslor som uppstår i samband med en utsatt individ kan beröra, därav krävs                  
det att hantera och bearbeta dessa känslor.  
 
Hochschild (2003) beskriver även Emotionell dissonans vilket innebär att individen kommer i            
känslomässig konflikt med sina egna känslor och därav förvirras av vilka känslor som förväntas              
inom yrkesrollen (Hochschild 2003). Emotionell dissonans kan vara påtagligt, vad man upplever            
inom sig och vad som visas utåt kan orsaka känslomässig konflikt för den professionella. Hurvida               
människor uttrycker sina känslor är ofta kopplade till den tillfälliga situationen och innefattar en              
process av ¨vad jag känner¨ och ¨vad borde jag känna¨ vilket sedan regleras och anpassas till den                 
givna situationen. De känsloregler som upptas är olika från individ till individ eller grupp till grupp,                
där människor reagerar och formas främst utifrån hur deras omgivning agerar. Det är i denna               
sekvens som Hochschild (1979) betonar att individer bör vara medvetna om hur känsloarbete             
påverkar och huruvida man ska följa dessa känsloregler i arbetslivet och privatlivet (Hochschild,             
2003). Hochschild (2003) tillägger att känslor har ett biologiskt ursprung och att känslor är en viktig                
del i möten med människor. I och med att människan skapar förväntningar påverkas därför de               
känslor som växer fram under vissa situationer, exempelvis i en situation som förmedlar någon typ               
av rädsla eller förknippas med trauma är det logiskt om individen upplever rädsla och påverkas               
känslomässigt. Hochschild (2003) betonar att personalen inom yrken som präglas av känslofyllda            
situationer bör vara medveten om vad som orsakar dessa emotioner hos människan (Leppänen,             
2006). Teorin är applicerbar hos personalen på kvinnojourer som arbetar med utsatta kvinnor             
eftersom kvinnorna som söker stöd har upplevt negativa situationer. Detta kan påverkat dem             
anställda exempelvis fysiskt, psykiskt och socialt. Emotionerna som kvinnorna kan känna omfattas            
av de känslor som individen uttrycker, upplever, tolkar och reflekterar enligt Meeuwisse och Swärd              
(2015).  
 
Hochschild (2003) utvecklar vidare beskrivningen om känslor, människors känslor påverkas av           
sociala interaktioner, förväntningar av en situation har utgångspunkt i hur människor känner eller             
uttrycker. I uppsatsen används begreppen emotioner och känslor synonymt till varandra och            
begrepp som används för att tolka resultatet är konceptet av Hochschild (2003) vilket är emotional               
labor. Konceptet används som ett verktyg och appliceras för att lyfta känslor och känslohantering              
som personal på kvinnojour har. Emotional labor beskrivs utifrån arbetsgivarens regler som har             
policys huruvida den anställda ska förhålla sig till sitt arbete för att fullfölja det. Det finns vissa                 
förväntningar på hur den anställde ska förhålla sig emotionellt, exempelvis beskriver det att             
flygvärdinnor ska bemöta sina kunder trevligt och inte undvika ögonkontakt. Som anställd är man              
skyldig att hantera sina emotioner för att på så sätt ha korrekt uttryck, att veta vad som är relevant                   
att uttrycka i samband med klient (Hochschild 2003). Hochschild (2003) beskriver att Emotional             
labor är en process för att hantera sin känslor genom att uttrycka känslor på rätt sätt i möte med                   
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klient. För att behålla ett professionell yrkesroll i arbete genom att korrekt uttrycka känslor som               
uppstår i samband med situationen är det relevant att veta vart gränsen går.  
 
Emotional labor förklaras genom olika karaktärsdrag enligt Hochschild (2003), karaktärsdragen          
utgör relevans i denna studie eftersom det syftar på lönearbete som behöver emotional labor.              
Karaktärsdragen styrs av olika faktorer, en faktor handlar om ett känslotillstånd hos sig själv som               
anställd, ett tillstånd som kan uppstå i mötet med exempelvis en klient för att förändra klientens                
sinnestillstånd. Ytterligare faktor inom emotional labor innefattar kontroll av känslotillstånd, där           
kontrollen syftar på att den anställde eller arbetsgivaren kontrollerar vilka emotioner som ska             
produceras och vägledas i arbetet med människor (Hochschild 2003). Karaktärsdragen inkluderas i            
arbeten, där den anställde själv måste styra och kontrollera sina emotioner och känslor vilket är               
relevant i arbetet med utsatta kvinnor, i detta fall personal på kvinnojourer som stöter på olika typer                 
av situationer med utsatta kvinnor. 
 
6.2. Hantera känslor  
I doktorsavhandlingen Emotioner i arbete: en studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö            
och arbetsvillkor (2008) av Olsson beskrivs hur sjukvårdspersonal upplever sin arbetsmiljö och            
förutsättningar. Författaren nämner att känslor kan uppstå inom hälso- och sjukvården. Han            
beskriver de känslor som omfattar glädje, lycka, rädsla och skuld som kan uppstå i verksamheten.               
Känslorna uppstår i samband med emotionella situationer och kan ta plats i fall där till exempel en                 
barnmorska skulle påverkas känslomässigt under en förlossning vare sig händelsen har ett negativt             
eller positivt resultat. De känslor som kan uppstå hos personalen menar Olsson (2009) grundas i en                
form av bekräftelse som uppvisas från patientens sida och kan bidra till att ett känslomässigt band                
skapas mellan patienten och personalen. Däremot kan detta också skapa ett bekräftelsebehov hos             
personalen och kan bidra med negativa känslor i situationer där resultatet inte uppnås.             
Avslutningsvis argumenterar Olsson (2009) att skam kan uppstå vilket i efterhand påverkar det             
engagemang som påvisas i arbetet. Denna studie indikerar att empatisk förmåga är av vikt när man                
arbetar inom socialt arbete. I artikeln Be Sensible: Emotions in Social Work Ethics and Education,               
lyfter Keinemans (2014), relevansen av känslor vid besluttagande när en arbetar socialt eller             
studerar. Processen av hur individer hanterar känslor och tar moraliska beslut är två utgångspunkter              
som utgör en väsentlig del i hennes forskning. Känslohantering utgör en process av reflektioner av               
individuell identitet genom att handskas med individuella känslor. I artikeln refererar Keinemans            
(2014) även till Pizarro (2000) som påvisar att emotioner kan utgöra en funktion för hur man ska                 
hantera känslor. Även erfarenheter består av en kognitiv karaktär och kan därmed påverka de beslut               
och moraliska handlingar som uttrycks inom sociala arbeten utav enskilda individer. Keinermans            
(2014) forskning innehar en relevans för denna studie eftersom det möjliggör en bredare förståelse              
över hur känslohantering påverkar de beslutsvägar som personalen kan uttrycka i arbetet vilket i              
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detta fall kopplas till kvinnojourens personal. I och med att personalen är i ständig kontakt med                
utsatta kvinnor krävs det för personalen att utöver ett empatiskt förhållningssätt även inneha en viss               
distans till kvinnorna (Olsson, 2008). Därav är känslohantering och reflektion i dessa yrken             
nödvändigt för att på bästa sätt kunna förhålla sig till patienterna. Olsson (2008) betonar att detta är                 
väsentligt för att kunna undvika utbrändhet vilket kan skapas i ständig sociala kontakt. 

 

Keinemans (2014) menar att förståelse och hantering av individuella känslor kan ha en påverkan på               
de beslut som tas i praktiken när man arbetar med människor. I praktiken kan känslor såsom stress                 
uppstå därför påvisar Keinemans (2014) att känslor av stress kan ha en påverkan på hur man                
hanterar vissa situationer och att dessa händelser kan hanteras på olika sätt beroende på individen.               
Ur ett socialpedagogiskt perspektiv är det därmed en betydelsefull faktor att personal har en viss               
kännedom om hur känslor kring situationer kan påverka arbetet. Författaren argumenterar att            
“människor i organisationer älskar, hatar, upplever rädsla, ilska, skam, stolthet, lycka och glädje,             
precis som människor utanför organisationen gör det.”  (Olsson 2008, s. 30). 

 
6.3. Relationskompetens - Närhet och distans 
I en vetenskaplig artikel, Om den pedagogiska relationens gränser - Relationskompetens i            
gränslandet mellan närhet och distans beskriver Aspelin (2016) två begrepp som har relevans inom              
professionellt arbete. Dessa är närhet och distans i förhållande till klient och professionell. Aspelin              
(2016) menar att relationskompetens är betydelsefullt i arbetet med klient. Vidare hänvisar Aspelin             
(2016) till Ziehe (1992) som betonar närhet i förhållandet mellan bland lärare och elev. Ziehe               
(1992) i Aspelin (2016) lyfter risken med att lärare kommer för nära elever för att uppnå konceptet                 
närhet, när läraren syftar till ett målmedvetet arbete. Exempelvis kan lärarens relationsskapande            
leda till äkta och personliga relationer med elever vilket kan ha motverkande effekter då syftet att                
utbilda eleven riskerar att försvinna menar Ziehe (1992) i Aspelin (2016).  
 
Aspelin (2016) betonar däremot vikten av klientens behov att exempelvis öppna upp sig eller dela               
med sig av känslor är betydelsefull. Närhet och äkthet kan leda till en god relation mellan klient och                  
pedagog menar Aspelin (2016). I arbetet mellan kvinnojourens personal och utsatta kvinnor är             
därför relationsskapande en förutsättning för att utsatta kvinnor ska öppna upp sig om erfarenheter              
och klienter för att få sina behov tillgodosedda. Däremot är det även viktigt att förhålla sig med                 
distans betonar Aspelin (2016). Vidare hänvisar författaren till Buber (1997) som lyfter relationer             
med distans, distans kan utgöra en viktigt möjlighet i utvecklingen av en relation. Buber (1997) i                
Aspelin (2016) menar att genom distans kan klient och professionell erbjuda varandra olika             
förutsättningar för att förstärka en relation genom att komplettera varandra med olikheterna.            
Fortsättningsvis citeras Aspelins (2016) hänvisning till Biesta (2004) som beskriver konsekvensen           
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med att komma för nära elev, att ha en för nära relation kan komplicera relationerna gällande                
meningsskapande processer mellan lärare och elev. Biestas (2004) i Aspelin (2016) beskriver en             
teori om kombinationen att förhålla sig till närhet och distans vilket kräver balansering i              
utvecklingen av goda relationer. Sammanfattningsvis lyfter Aspelin (2016) för- och nackdelar med            
olika förhållningssätt i utbildningssyfte gällande närhet och distans vilket därmed utgör relevans i             
arbetet mellan klienter och professionell.  
 
6.4. Professionellt förhållningssätt 

I Practical Social Pedagogy Theory, values and tools for working with children and young people               
beskriver Storö (2013) vikten av en professionell yrkesroll. Storö (2013) menar att en professionell              
yrkesroll bör ha utbildning och erfarenhet för att kunna upprätthålla en professionell relation till              
klienten utifrån sin kompetens. Ett professionellt förhållningssätt i relation till klienter inom            
socialpedagogiskt arbete innehåller teori och verktyg. Detta för att ha förmågan att behärska olika              
situationer, framförallt vikten av att skilja åt personlig relation och profession menar Storö             
(2013).Professionellt förhållningssätt innebär att pedagogen bör ha distans och närhet i möte med             
klient, medans personlig relation innebär personliga känslor (Storö 2013). Hur personalen hanterar            
sina känslor som uppstår varierar beroende på de situationer som uppkommer (Cederlund &             
Berglund, 2015). Den sociala samverkan menar Storö (2013) är språket, som innebär ‘’minnen’’             
och ‘’ideer’’ och kommunikation. Detta är underlag till det samspel som utvecklas mellan klient              
och socialpedagog. Samspel är grunden till en möjlighet för förändring och utveckling vilket leder              
till professionell socialpedagogik. Genom etiska regler uttrycker man som pedagog en tydlighet och             
neutralisering vilket innebär att man är icke är dömande i situationer med klienten (Storö 2013).               
Som professionell är det nödvändigt att förstå innebörden av att professionell hållning innebär att ge               
klienten företräde och att inte utgå från sig själv. Det är väsentligt att visa acceptans genom                
kommunikation och förståelse i relation till klienten (Storö 2013). En professionell hållning innebär             
även att vara aktiv deltagande i möte med klient eftersom detta sedan kommer ha en stor betydelse i                  
förändringsprocessen (Storö, 2013). I Dhooper, Surjit m.flm (1990) var studiens syfte att undersöka             
om individer med akademisk utbildning inom socialt arbete skiljer sig från individer utan             
akademisk utbildning. Studien är därmed relevant i och med att resultatet visade att individer med               
högre utbildning är mer lämpade inom socialt arbete än individer utan utbildning. Därav tydliggör              
studien att socialarbetare med utbildning är de som tillför mer kunskap vilket innebär att              
socialarbetaren besitter en högre typ av kompetens.  

 
7. Resultat 
Empirin från intervjuer sammanställs genom innehållsanalys baserat på erfarenheter, känslor och           
hantering av påfrestningar från personal och volontärer på kvinnojourer på två kvinnojourer i Södra              
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Sverige. Den insamlade empirin från intervjuerna baseras på varför de arbetar inom kvinnojourer,             
hur länge de arbetat, hur de ser på kvinnojourens arbete samt utförandet av sitt egna arbete på                 
kvinnojouren och hur arbetsdagarna på kvinnojouren kan se ut. Eventuellt förekommer det frågor             
som även lyfter hur kontakten till de utsatta kvinnorna och arbetet med utsatta kvinnor ser ut.                
Intervjupersonernas namn är anonyma däremot framkommer tidigare utbildnings- och         
arbetslivserfarenhet. Intervjupersonernas namn utbytes till kvinna 1, 2, 3, 4 och 5 för att bibehålla               
anonymitet och i studien används därför exempelvis K1 som innebär en förkortning för kvinna 1.  
 
7.1. Intervjupersonernas bakgrund  
K1 
K1 är en kvinna som är socionom och hon har arbetat på kvinnojouren i 31 år och hon är nu                    
anställd inom det administrativa arbetet på kvinnojouren sedan 2008. Tidigare arbetade hon som             
ideell jourkvinna och har nu en anställning på kvinnojouren. Kvinnans val av arbete och intresse               
präglas av feminism och politik, hon uttrycker “Jag är född feminist!” och “….jag vill lyfta               
frågorna och jobba för förändring i samhället, öka jämställdheten och uppmärksamma mäns våld             
mot kvinnor. Samtidigt som jag arbetar med de individuella mötena med kvinnorna.”. Citatet             
beskriver kvinnans intresse i arbetet med utsatta kvinnor genom att lyfta begrepp som exempelvis              
“öka jämställdheten” och “förändring i samhället”.  
 
K2 
K2 har varit aktiv i arbetet med utsatta kvinnor i sex år. K2 har en administrativ yrkesroll. Tidigare                  
varit arbetslös efter en längre sjukskrivning och hamnade på kvinnojouren av ren slump. Tidigare              
professionella erfarenheter i grund och botten är ekonom. Under tiden på kvinnojouren har hon              
ständigt fått utbildning av kvinnojouren. K2 refererar till jobbet som ‘’livsviktigt’’. Det finns ingen              
vanlig arbetsdag och ser väldigt varierande ut vilket gör det speciellt på sitt sätt. Det kan vara allt                  
från att följa med på läkarbesök, barnmorska och polis. Arbetet är mycket omväxlande.  
 
“Man vet aldrig vad som väntar när man kommer till jobbet, det kan hända precis vad som helst så                   
att man har aldrig tråkigt det är en sak som är säkert. “ (K2).  
 
“När man började jobba här insåg man hur otroligt vanligt och vilken stor utsträckning det finns                
våld.“ (K2). 
 
K2 menar att det ges bra utrymme att skapa god kontakt med en kvinna i och med att dem är väldigt                     
flexibla och utnyttjar tiden på bästa sätt. Däremot är det alltid upp till den stödsökande hur mycket                 
eller hur lite kontakt de själva vill ha. Kvinnan som söker hjälp, har eget ansvar i hur mycket stöd                   
hon behöver och vill. Utgår alltid från den utsatta kvinnan och hennes behov i första hand.  
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K3 
K3 är sjuksköterska i grund och botten men anställd sedan sex år tillbaka inom kvinnojouren, hon                
arbetar med det administrativa vilket omfattar allt från att sköta med boende, telefonjour, mejl,              
stödsamtal. K3 betonar att yrket är väldigt varierande och emellanåt tufft i och med att man är i                  
kontakt med det är människor som är utsatta i riskfyllda situationer. Varje dag är annorlunda och                
varierande dock finns det alltid en grundplan på vad som ska göras. 
 
K4 
K4 har utbildning inom ekonomi i grund och botten. Hon är volontär och detta blev hon på grund av                   
att hon gick i pension och därav sökte sig till kvinnojouren. Hon anser att kvinnojouren är ett ideellt                  
och “ett jätteviktigt arbete”. Hon har varit volontär inom kvinnojouren sedan 2017. En vanlig dag               
som volontär, är olika, det kan vara allt från att vara på boende och hitta på någonting till att sitta                    
och prata, åka på utflykt, eller ha telefonjour. Volontären menar att det delvis ges god utrymme att                 
skapa kontakt med en utsatt kvinna.  
 
K5 
K5 har arbetat som volontär på kvinnojouren i sex år efter att K5 har arbetat med människor innan                  
hon gick i pension, ville hon fortsätta arbeta under pension som volontär på kvinnojouren. K5 har                
även tidigare erfarenhet av socialt arbete samt arbete med olika krissituationer. Volontärarbetet på             
kvinnojouren förklaras genom en ´boendestödslista´ där volontärer får sätta upp sitt namn på en              
lista, man får vara volontär minst två gånger per månad och arbetar två timmar per arbetspass på                 
lördagar och söndagar. Det förekommer för och efterarbete under ett arbetspass vilket utgör cirka              
tre timmars arbete sammanlagt. 
 
K6 
K6 har via mail svarat på intervjufrågorna i brist på tid och plats. Ingen ålder förekommer men hon                  
har arbetat på kvinnojouren sedan 13 år tillbaka som ideell jourkvinna. Varför hon arbetar på               
kvinnojouren beskriver K6 vikten av att engagera sig och försöka bidra till ett bättre samhälle men                
det var en slump att hon började arbeta på kvinnojour. Hon besvarar frågan under citatet “…Jag var                 
nyinflyttad och letade efter ett sätt ‘att komma in i samhället’….“. K6 beskriver tidigare              
erfarenheter från uppväxten, relationer, arbetsplatser samt resor har öppnat ögonen för henne            
gällande syn på världen. Hon arbetar för förändring och ett jämnare samhälle i arbetet med utsatta                
kvinnor och stöttar individer som behöver stöd. 
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7.2. Att arbeta på en kvinnojour 
Intervjupersonerna beskriver hur betydelsefullt och intressant arbetet på kvinnojouren är. Det           
framgår av intervjupersonerna att det bör ske en förändring i samhället och att fler bör engagera sig                 
i att hjälpa sina medmänniskor. Intervjupersonerna menar att kvinnojourens arbete är viktigt            
eftersom de arbetar med utsatta kvinnor och barn.  
 
“Jourerna är bra på bemötande, vi kan våldet. En kvinna som tar kontakt med oss får aldrig frågan                  
“varför gick du inte innan?” till exempel som hon kan få från samhället.” (K1). 
 
Allt från praktiskt arbete såsom exempelvis barnpassning, pappersarbete från myndigheter gällande           
de utsatta kvinnorna och följa med kvinnorna till rättegångar eller andra myndigheter förekommer.  
En av intervjupersonerna framhåller även att kvinnan kan behöva stöttning med etablering av barn, i               
vissa fall händer det att kvinnan behöver gå på rättegång, polisförhör eller läkarbesök.             
Fortsättningsvis menar respondenten att arbetet är väldigt varierande och flexibelt eftersom de            
utsatta kvinnornas behov prioriteras i första hand. Under mindre hektiska dagar ligger fokus på att               
sprida och utbilda kvinnojourens arbete genom bland annat föreläsningar på skolor eller kyrkor.             
Ytterligare arbetar personalen med bland annat lokala arrangemang, enskilda kvinnor, studiecirkel           
och ibland går de på utbildningar som styrelsemedlemmar för att påverka verksamheten. Eventuellt             
fokuserar respondenten på strukturförändringar i samhället utöver stöttning till de utsatta kvinnorna,            
hon säger  
 
“Man kan inte bara rädda och rädda kvinnor i tusen år till, utan det måste ske strukturförändringar                 
också….” (K1).  
 
Respondenterna beskriver däremot ett arbetssätt där hennes fokus inte ligger på politiska            
strukturförändringar men det finns en önskan om snabba förändringar i samhället.  
 
“Önskar jag var mer intresserad av de större politiska påverkans insatserna vi gör, det behövs men                
det är inte mitt sätt. Jag önskar det gick fortare med förändringar, jag önskar det blev mer rättvist -                   
varför ska kvinnan gömma sig, kämpa med det ekonomiska, myndigheter, boende - och mannen              
lever vidare utan större repressalier?!…” (K6). 
 
En vanlig dag på kvinnojouren beskrivs som väldigt varierat enligt respondenterna. Arbetsdagarna            
är olika och det sker snabba omställningar beroende på dag, kvinnans behov och administration. En               
vanlig arbetsdag finns därför inte eftersom det hela tiden finns något som bör göras menar               
respondenterna. Ett exempel förklarar hur en arbetsdag kan se ut vilket citeras nedan 
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“….varje gång jag tänker att jag ska rensa undan lite papper, japp så är det någonting som händer                  
då så blir det inte rensning den dagen heller. Så det är svårt att ha en typiskt arbetsdag. Ibland så                    
kommer det kvinnor, det kommer inte oftast nya kvinnor utan det är kvinnor vi har kontakt med som                  
knackar på dörren. Så har man ofta kontakt via mail eller telefon, vissa kvinnor som vi har haft                  
kontakt med förut kan komma tillbaka för kontakt.” (K1). 
 
Administrativt arbete framkommer i form av telefon och mailkontakt med utsatta kvinnor,            
respondentens roll innebär även att besvara enkäter och uppsatser, det administrativa arbetet            
prioriteras bort om en utsatt kvinna är i behov av någon form av stöd. Fortsättningsvis citeras                
respondentens uttalande  
 
“…snabba omställningar om man har planerat någonting, administrationen växer och växer mer            
och mer med bidragsansökningar, allt som ska besvaras, många enkäter och så uppsatser som vi               
tycker är jätteroligt att bidra med. Men sen händer det någonting snabbt så får man ju tänka                 
om,…” (K1). 
 
Respondenterna beskriver sina arbetsdagar som jourkvinna och volontär, arbetet sker under jour och             
de är oftast kopplade till en jourtelefon, både under dag- och kvällstid. Arbetsdagarna ser även               
varierande ut för dem eftersom alla utsatta kvinnor har olika behov.  
 
“När jag har jour får jag vara beredd på att åka iväg och träffa någon kvinna som behöver hjälp,                   
hon kanske t ex ska in i vårt skyddade boende, annars är det att vara en lyssnande och rådgivande                   
medmänniska när någon ringer….”. (K5). 
 
Respondenten menar att arbetet kan variera från att svara i telefon till att möta och ordna ett skyddat                  
boende åt de utsatta kvinnorna. Ett tydligare exempel från respondenten citeras 
 
“….det händer att jag följer en kvinna till socialen, går ut och fikar eller går ut och går,                  
häromnatten gick jag två timmar med en kvinna som hade sådan ångest. I och med att jag är bosatt                   
i X blir jag ofta ombedd att träffa just kvinnor som finns just här. Det kan också vara en sån sak                     
som att vara med vid ett möte med Studieförbundet Vuxenskolan inför en studiecirkel i södra               
Sverige.” (K6). 
 
Respondenterna förklarar variationerna på arbetet, det finns ingen tvekan till att arbetet inte är              
flexibelt. Arbetet sker främst under olika miljöer, tider, myndigheter eller på jouren där de utsatta               
kvinnor bor under skydd. Respondenterna förklarar även oavsett om kvinnan bor skyddat eller inte,              
har hon rätt till att få samma hjälp då syftet är att få kvinnans behov tillgodosedda mot ett liv utan                    
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våld. Syftet med kvinnojouren innebär att kvinnorna i praktiken måste få hjälp att inkluderas i               
samhället och komma från våldet samtidigt som respondenterna arbetar på strukturellt gällande            
myndighetskontakt och marknadsföring på olika ställen. 
 
7.3. Känslor som uppstår i arbetet på kvinnojour 
Arbetet med utsatta kvinnor förklaras utgöra variation och flexibilitet däremot uppstår det            
frustration på grund av myndigheter, politik, samhälle och mäns våld mot kvinnor. Respondenterna             
har alla olika upplevelser av stress däremot kommer inte stressen direkt på grund av en utsatt                
kvinna, utan att den utsatta kvinnan inte får rätt hjälp från bland annat socialtjänst eller polis. Det                 
framkommer frustration bland respondenterna när vissa av de utsatta kvinnorna nekats           
uppehållstillstånd under tiden de söker stöd hos kvinnojouren. Frustrationen över hur myndigheter            
fattar beslut och hur de arbetar har lett till att vissa av respondenterna försöker arbeta strukturellt.                
K6 beskriver sitt missnöje angående jourarbetet samt hur samhället behandlar män och kvinnor             
eftersom det finns en ojämlikhet.  
 
“Jag önskar det fanns en större kunskap, engagemang och jämlikhet när kvinnor behöver             
samhällets hjälp. Det ska vara självklart att få lämna en polisanmälan, behandlas med respekt och               
inte behöva vänta på socialsekreterares beslut. Det ska inte passera obemärkt att vi fortfarande har               
ett språk i samhället som är nedlåtande gentemot kvinnor, kvinnor ska inte ha lägre lön än men för                  
lika arbete osv…” (K6). 
 
Stress och frustration är ett förekommande begrepp. Respondenterna beskriver frustrationen som           
upplevs i samband med att en kvinna nekas från aktörer såsom socialtjänsten eller polis. I               
situationer där det krävs att tjata till sig för att ta en anmälan eller att tas på allvar, upplever                   
respondenter orsaka stress. Det finns många kvinnor som försöker anmäla men när de blir nekade så                
ger de upp och det är långt ifrån alla som orkar vända sig till polisen eller till socialtjänsten.                  
Respondenterna även betonar hur stora glapp mellan stora myndigheter, att budget går före behov              
och att kvinnor hamnar emellan och det är där Kvinnojouren går in och ställer upp.  
 
“Det är livsfarligt när det gäller våld, relationsvåld och även att för barn som far illa, går långt tid                   
innan man får hjälp. Man får inte chansa, det finns inte utrymme att chansa, och det kan vara                  
jobbigt att man måste slåss för sin rätt…” (K2).  
 
Däremot uttrycker en respondent något annorlunda gällande stress.  
“Jag tar inte åt mig av stressen, nu har jag hållit på med det så länge så man lär sig efterhand då                      
men fortfarande efter alla år så varje vecka lär jag ju mig någonting nytt fortfarande och det är ju                   
ganska fantastiskt, man hinner ju inte bli ´blaze´ direkt´.” (K1). 
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En känsla som respondenterna även uttrycker är frustrationen över andra myndigheter, bland annat             
socialtjänsten. De menar även att myndigheter har lagar och regler som de måste följa men inte alla                 
följer detta, en önskan är att myndigheter tillsammans ska samarbeta mer effektivt eftersom             
respondenterna är frustrerade över myndigheternas arbete. 
 
“Jag blir förbannad när myndigheter hittar det skyddande boendet, då umgänge med mannen             
förstör, låt barnet få återfå sitt förtroende…” (K4). 
 
Fortsättningsvis uttrycker vissa respondenter vad som däremot kan orsaka stress och frustration hos             
henne. De utsatta kvinnor verkar inte vara en stressfaktor däremot myndigheter och strukturella             
faktorer utgör mer stress i hennes fall.  
 
“…det man kan säga det man blir stressad eller frustrerad över är det ju sällan för stödsökande                 
kvinnor eller barn då är det när myndigheter inte gör sitt jobb, utan man får hålla på att stångas                   
och kriga för kvinnan, att man söker hjälp hos socialen och det blir ett avslag som inte går att                   
överklaga utan man får bara ett muntligt nej ´och du kan inte få pengar` eller vad det nu handlar                   
om, det är ju oftast i kontakten med myndigheter där det fallerar.” (K1). 
 
7.4. Att hantera känslor 
En gemensam nämnare för intervjupersonerna gällande känslomässiga effekter är att de alla med             
tiden lärt sig hantera sina känslor mer eller mindre i arbetet med utsatta kvinnor. De känslomässiga                
effekterna ser däremot olika ut samt hanteras på olika sätt, vissa av intervjupersonerna har förmågan               
att stänga av vissa känslor, andra påverkas inte lika mycket medan en del engagerar sig               
känslomässigt att de upplever att de inte gör tillräckligt. 
 
“Man blir nästan alltid väldigt känslomässigt engagerad, man känner sig hopplös i vissa             
situationer och att man inte alltid räcker till…“ (K2).  
 
Respondenter betonar att i början var det väldigt jobbigt att arbeta med de utsatta kvinnorna. Men                
att det sedan blev en sorts “överlevnadsstrategi’’ att man på något sätt måste stänga av vissa                
känslor, annars kommer man inte orka jobba kvar om man känner för mycket. Men samtidigt måste                
man även vara empatisk. En respondent beskriver hur hon märker att hon jobbat hektiskt en dag och                 
sedan kommer hem hur hon måste stänga av. Respondenten menar att hon blir avtrubbad för att                
överleva helt enkelt och att man inte kan ha “antennerna” ut hela tiden, så det har förändrat henne                  
en hel del. Det är en svår balansgång och ingen kan vara opåverkad av de utsatta kvinnornas                 
berättelser, det är mycket grubbel även när man är ledig menar respondenten. 
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“En del saker är helt otroligt för vad män kan utsätta kvinnor för, man vänjer sig nog aldrig och                   
man tror liksom nu har man hört allting men nej det har man tydligen inte gjort, så kommer det                   
ännu mer. ‘’ (K2). 
 
Respondenterna beskriver att känslomässiga påfrestningar uppstår främst i samband med när en            
kvinna berättar om att hon varit utsatt för sexvåld eller när det finns barn med i bilden som berättar                   
vad de sett eller upplevt. Fortsättningsvis menar de att känslomässiga påfrestningar givetvis uppstår             
men att det är viktigt att inte visa känslor av påfrestning i mötet med den utsatta kvinnan. Men även                   
att inte låta detta påverka relationen till den utsatte. Genom handledning och bara kunna ring ett                
samtal bort till en psykolog underlättar situationen. Respondentera beskriver att det är vanligt att              
kvinnorna som söker hjälp har skuldkänslor och att dessa skuldkänslor finns på grund av att det tar                 
långt tid för dem att inse vad de varit utsatta för. På grund av att det har blivit så normaliserat i deras                      
vardag att till exempel bli slagen, nerknuffad eller kränkas påverkas de inte av skuldkänslor. Vidare               
tillägger respondenterna att det däremot ofta blir väldigt berörande av vad kvinnorna utsätts för. Det               
finns tillfällen man blir ledsen, eller tillfällen man gråter och blir förbannad över att en människa tar                 
sig friheten att göra så mot en annan människa.  
 
“Men sen kommer den stora beundrad att den utsatte sitter upp, hon står upp, hon lever, hon tog                  
inte ölandsbron och hoppade” (K3). 
 
Volontärerna känner däremot att den skuld som de utsatta kvinnorna känner inte påverkar deras              
arbete helt känslomässigt, däremot är det förstås olika berättelser som berör, empatiskt. När             
kvinnorna berättar om sina situationer vilka är tragiska tar vissa respondenter tillfället att prata med               
sina kollegor och diskutera, eller tar upp tankar och reflektioner på handledningen som hon erbjuds               
på sin arbetsplats. Andra respondenter använder sig av sina tidigare erfarenheter från yrkeslivet             
strategiskt gällande hantering av påfrestningar och tänker på hur hon kan arbeta på ett professionellt               
sätt.  
 
7.5. Balansen mellan närhet och distans 
När det gäller närhet och distans finns det skillnader hur personalen förhåller sig, de flesta av                
intervjupersonerna har som sagt lärt sig att hantera känslor med tiden, däremot finns det olika               
strategier gällande känslor på arbetet samt i det privata livet. Handledning är en slags strategi där                
majoriteten av respondenterna uttryckt detta. Beskrivningarna fastställer att det var tuffare med            
närhet och distans i början, men att det med tiden blivit mycket bättre.  
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“Man måste hitta sitt eget sätt för att överleva, exempel promenera i skogen för att rensa huvudet.“                 
(K2).  
 
Respondenterna tillägger att det finns en del kvinnor som är svåra att släppa, speciellt dem man har                 
haft långvarig kontakt med, det blir att man tänker på dem i vardagliga situationer och det är svårt                  
att koppla bort det helt, för att det blir personligt på ett visst sätt. Det är inte alltid personalen hinner                    
prata med varandra på jobbet och ofta händer det att man inte hinner ta det i stunden eller i                   
anslutning till att någonting händer vid krissituationer.  
 
“...man hörs av med kollegor genom sms eller ringer när man behöver prata ut med varandra.”                
(K2).  
 
Respondenten menar att det underlättar mycket när man delar med sig till varandra än att bära på                 
saker själv genom exempelvis handledning.  
 
I utvärderingar som utför på respondentens arbetsplats, lyfter hon vikten av första kontakten när              
utsatta kvinnor söker sig till kvinnojouren eftersom de givetvis är i kris och är rädda att lämna allt                  
de äger. Respondenten menar att som anställd känns det viktigt att kunna lägga den där “handen”                
som ett stöd.  
 
“...att nu har du gjort det värsta, nu tar vi ett steg åt taget, att inte vara för på men ändå visa att                       
man finns, då andas man ut, det blir en lättnad.“. (K3). 
 
Respondenten beskriver att alla kontakter är speciella på sitt sätt, varje människa är en egen individ,                
men visst har hon träffat många kvinnor. Det som ger respondenten “drivkraft” handlar om att se                
vad de utsatta kvinnorna som fått stöd, åstadkommit och hur långt de kommit i processen till ett                 
våldsfritt liv. Speciellt att de utsatta kvinnorna faktiskt mår bra idag utgör betydelsefullhet eftersom              
drivkraften betyder att förövaren inte förstört resten av kvinnans liv.  
 
För att hantera sina egna känslor är det främst handledning som hjälper de flesta respondenterna. En                
respondent berättar om att hennes egna strategier är att kasta sten i sjön, att på hennes fritid lever                  
hon tvärtemot, så harmoniskt och fridfullt till skillnad från det hon arbetar med. Hektiska perioder               
påverkar om det varit en episod av situationer, ett exempel som kan skapa krissituationer är att                
kvinnan återgår till samma destruktiva förhållande. I sådana fall är det en stund för respondenten att                
på kvällen ägna sig åt att tänka igenom vad man gjort och kunde gjort annorlunda. Genom att träffa                  
volontärer på medlemsmöte, går de igenom jobbiga situationer tillsammans. Reflektion kring           
situationen och arbetet sker, genom att fundera på vad de kunde gjort annorlunda och vad personal                
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kan tänka på nästa gång, så man är inte ensam i det vilket är en hjälp på vägen. Ytterligare en                    
strategi som lyfts är att ha ett tankesätt där en utgår från att ha lådor på en hatthylla som de brukar                     
organisera gällande känslohantering. Lådorna ställs i olika fack, exempelvis “jobb facket” vilket            
respondenter använder under arbetstid. När det kommer till privata problem får egna känslor             
bevaras i “privata facket” eftersom privata problem inte får påverka under dagtid utan på kvällen               
efter ett arbetspass. 
 
“Vikten av att man måste skilja på empati och sympati eftersom man kan inte jobba med människor                 
annars. Det är deras liv och inte mitt liv. Skulle jag gå in i ‘’sympati’’ skulle jag inte klara av det                     
för att det blir så som att det blir mitt liv och då kan jag inte heller hjälpa för då blir jag ju själv                        
helt ifrån mig över hur allting är. Utan jag måste ha ‘’empati’’ att lyssna in vad det är hon har att                     
berätta och utifrån det vad kan samhället gå in och hjälpa henne med, rättigheter och skyldigheter.                
“ (K3). 
 
Respondenterna delar liknande förhållningssätt i arbetet med utsatta kvinnor. En ytterligare           
respondent förklarar vad som skapar god kontakt i mötet med utsatta kvinnor vilket innebär att man                
lyssnar, umgås och bara finns till genom stöttning.  
 
“Alla relationer är speciella på sitt sätt, det ges bra utrymme att bearbeta sina känslor, men även                 
att man hanterar närhet och distans på ett bra sätt.” (K4)  
 
Det är däremot självklart att det finns tillfällen man tänker på arbetet när man väl kommit hem men                  
respondenterna nämner att man ska försöka distansera sig och tänka att när hon är hemma då måste                 
hon undvika jobbet och tvärtom när hon är på jobbet låter hon inte sig själv tänka på privata                  
problem. En annan intervjupersonerna nämner däremot att det inte finns någon form av utarbetade              
strategier men det erbjuds även handledning på arbetsplatsen.  
 
“…inget speciellt som jag kommer på. Visst kommer tankarna om en del kvinnor och barn, speciellt                
när de flyttar från oss till ett eget boende. Då har man tankar om hur det har gått för dem här                     
kvinnorna och barnen.” (K5). 
 
“….tar nog inte med mig så mycket hem. Det jag har lärt mig på jobbet under alla åren jag har                    
jobbat med människor i alla möjliga krissituationer där jag har fått veta mycket om dessa               
människor, så måste man lära sig att inte ta med sig jobbet hem, då äter det upp en liksom. Sen                    
visst är det vissa kvinnor och barn som sätter sig mer än andra, beroende på hur länge dem är hos                    
oss också. Allting handlar om erfarenheter och man kan gränserna, det underlättar. Man måste              
lära sig att lämna jobbet.” (K4).  
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Respondenterna förhåller sig till närhet och distans i arbetet med utsatta kvinnor då de menar att                
man kan förhålla sig till de utsatta kvinnorna och krissituationer genom tidigare erfarenheter av              
typen av arbete vilket innebär att de med tiden lärt sig hantera känslor som uppstår i arbetet med                  
utsatta kvinnor och utsatta människor överlag, annars tenderar känslorna att ta över. 
 
8. Diskussion  
8.1. Metoddiskussion 
Studiens syfte är att öka kunskap och förståelse för hur personal på kvinnojourer arbetar med närhet                
och distans. Hur personalen förhåller sig till professionalitet i samband med våldsutsatta kvinnor             
och framförallt hur personalen hanterar dessa känslor som uppstår i möte med våldsutsatta kvinnor.  

 
I tidigare forskning gällande personalens erfarenheter och känslor upplevde vi svårigheter att hitta             
relevanta källor kring vårt ämne. Detta orsakade att sökandet i tidigare forskning utformades utifrån              
att tillämpa synonymer på svenska och engelska ord. Val av avhandlingar och artiklar i studien               
förstärkte arbetsfält och underlaget för att kunna använda sig av personalen som målgrupp. Val av               
litteratur var relevant i den utsträckning att vårt syfte diskuterades i olika avseende som bland annat                
uppmärksammat exempelvis känslor från vårdarbetare inom hälso- och sjukvården, hur          
sjuksköterskor upplever känslor i samband med patienter. Litteraturen gav en översiktlig syn och ett              
underlag att kunna genomföra studien trots brister.  
 
Vid val av metod i samband med vår frågeställning var det relevant att använda kvalitativ metod.                
Eftersom studien främst hänvisar till att skapa en djupare inblick och förståelse kring personalens              
känslor, erfarenhet och hur de förhåller sig till närhet och distans vilket därmed var avgörande i                
valet av metod. Thuren (2007) menar att genom tolkning, förståelse och observation är det mer               
relevant i en studie att använda sig av kvalitativ metod som har inslag av hermeneutiska (Bryman,                
2011).  
 
Vi har använt en semistrukturerad intervjuguide för att utforma våra frågeställningar. Detta för att              
kunna hålla fokus på studiens tema under intervjuernas gång. Denna studie upprätthåller etiska             
riktlinjer som skyddar och erhåller respondenternas identitet anonym och därmed används inte            
namn på personer, arbetsplats och ålder i denna studie. Efter slutförandet av intervjuerna påbörjades              
transkribering, tematisering och meningskoncentrering av våra intervjuer. För att se likheter och            
skillnader på dem olika arbetsplatserna var det till en fördel att intervjuerna transkriberades.             
Intervjuerna genomfördes var och en och vi ansåg att utifrån vårt utgångsläge med begränsad              
erfarenhet av att genomföra en sådan studie var detta det relevanta alternativet. Dessutom är vi väl                
medvetna utifrån utgångspunkten i studien att avgränsning var nödvändigt till sex intervjuer och att              
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detta därför inte fyller validiteten fullt ut, men genom tidigare forskning ges ändå ett starkt underlag                
och förtroende i resultatet.  
 
De svårigheter som vi mötte genom att ha intervjupersoner som huvudsaklig källa för datainsamling              
i vår studie var framförallt att få kontakt med intervjupersoner som ville medverka i              
undersökningen. Därmed genomfördes intervjuer med både personal och volontärer på grund av            
tidsbegränsning. Detta innebär att professionella och volontärer återberättat egna upplevelser och           
erfarenheter från kvinnojouren. Studien innehåller därför bilagor, vilket innebär att studien           
associeras med induktiv strategi (Bryman, 2011). Genom att använda sig av kvalitativ metod             
samlades ett starkt underlag vilket däremot är intersubjektivt hög, eftersom studien innehåller            
intervjuer utifrån känslor och upplevelser, detta kan upplevas olika från person till person och kan               
komma att påverka slutresultatet som har analyserats i samband med utvalda teorier och tidigare              
forskning (Thuren, 2007).  
 
8.2. Resultatdiskussion & teoretisk problematisering 
 
8.2.1. Att arbeta på en kvinnojour 
Hermansson m.fl (2011) och IVO (2014) belyser att arbete mellan kommun och kvinnojouren kan              
se olika ut beroende på landsting, kommun, ekonomiskt stöd och insatser. Detta kan kopplas till  
vilken kompetens och kvalitet kommunen erhåller. Därmed kan kvinnojourers arbetssätt påverkas           
av kommunens och landstingens arbetsallians. De kommuner som inte hjälper utsatta kvinnor och             
barn i god tid kan tyda på hur kommunen arbetar med problematiken. IVO (2014) påpekar att vissa                 
kommuner inte har kvinnojourer vilket kan leda till att utsatta kvinnor och barn inte får hjälp i tid                  
eller ingen hjälp alls. Kvinnojourerna är de som har god förmåga att hjälpa utsatta kvinnor. Men att                 
målsättningen med insatsen har en stor spännvidd från att hjälpa kvinnor till skydd mot våld till                
insatser av mer inkluderande karaktär. Vilket även respondenterna hänvisade, dem menar att arbetet             
de utför är betydelsefullt och viktigt. Arbetet är varierande från praktiska göromål till samtal med               
utsatta kvinnor.  
 
Det professionella förhållningssättet bland personal kan påverkas av kommuner som inte har            
tillräckligt med ekonomi eller kompetens att stötta och utreda utsatta kvinnor. Vilket betyder att det               
kan brista i anställningen av personal eller att personal som anställs har olika definitioner av               
professionellt arbete. Professionellt förhållningssätt innebär att visa acceptans genom         
kommunikation och förståelse i relation till klienten för att bygga relation är betydelsefullt (Storö              
2013). Respondenterna beskrev att det ges bra utrymme att skapa en relation till sin klienter.               
Respondenterna har vid flera tillfällen nämnt att man inte ska döma den utsatta kvinnan utan att                
man ska försöka lyssna och sedan får kvinnan bestämma om hon vill ta emot hjälp, det handlar om                  
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att motivera kvinnan till självinsikt av sin situation. Storö (2013) menar att en pedagog förhåller sig                
professionellt genom att visa tydlighet och neutralisering i mötet med klienten, att inte döma              
klienten är därför väsentligt i arbetet mot förändring speciellt bland utsatta kvinnor. Storö (2013)              
talar om ytterligare betydelsefulla aspekter i mötet med klienten vilket är att visa acceptans genom               
kommunikation och förståelse i relation till klienten (Storö 2013). Att erhålla professionellt och             
socialpedagogiskt förhållningssätt kan underlätta arbetsalliansen mellan socialarbetare och klient,         
genom det informella lärandet utformas en relation genom att arbetare har daglig kontakt med              
klienter. De anställda respondenterna erhåller kompetensutveckling i sitt arbete eftersom de arbetat            
längre med utsatta kvinnor än volontärerna, kompetensutveckling förstärker professionaliteten         
menar Hämäläinen (2003).  
 
8.2.2. Känslor som uppstår i arbetet på en kvinnojour 
Hochschilds (2003) perspektiv om människans känslor har tidigare ansetts vara en väsentlig del i              
framförallt arbetet med människor. Syftet med studien var att besvara frågeställningarna:  
 

● Hur hanterar personalen på en kvinnojour sina egna känslor och upplevelser i mötet med              
våldsutsatta kvinnor?  

● Hur uppfattar personal på en kvinnojour att ett professionellt förhållningssätt i arbetet med             
utsatta kvinnor kan upprätthållas?.  

 
Utifrån emotionssociologiskt perspektiv och teorin om hantering av känslor som Hochschild (2003)            
beskriver, syftar detta till att få en djupare förståelse av hur personal på kvinnojouren hanterar               
känslor i mötet med den våldsutsatta kvinnan. Respondenterna i studien har valt att delta i intervjuer                
för att besvara grundläggande frågeställningar. I resultatet konstateras det uppkomma olika känslor            
bland personalen på kvinnojour när de möter utsatta kvinnor, de mest förekommande känslorna är              
frustration, ilska, ledsamhet och glädje.   
 
I vårt resultat framkom det att arbetet med utsatta kvinnor förklaras utgöra variation och flexibilitet               
då respondenterna har alla olika upplevelse kring känslor i samband med utsatta kvinnor. Flertal av               
respondenterna beskriver att känslomässiga effekter uppstår och påfrestningen upplevs på olika sätt 
men att de med tiden har lärt sig att hantera dessa känslor mer eller mindre i arbetet. Ett sådan                   
exempel när personalen upplever stress och frustration är när den utsatta kvinnan får negativa              
besked från olika myndigheter, dem menar att kontakten i sig med den utsatta kvinnan inte är                
känslomässig påfrestning utan det negativa beskedet från olika myndigheter är. De känslomässiga            
upplevelserna ser däremot olika ut, vissa möten och berättelse upplevs som mer känslomässigt             
påfrestande än andra och hanteras på olika sätt, där vissa av intervjupersonerna har förmågan att               
stänga av medan andra engagerar sig känslomässigt, vilket resulterar till att de upplever att de inte                
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gör tillräckligt. Känslorna som uppstår varierar beroende på situation, där de mest förekommande             
känslorna uppstår i mötet med utsatta kvinnor. Dessa känslor som uppstår förklaras vara olämpliga              
enligt Hochschild (2003) teori, vilket innebär att empatisk förmåga är väsentligt när man arbetar              
socialt som respondenterna gör. Vi kan inte undgå att faktorer i samband med känslor påverkar               
individer på olika sätt och alla har olika sätt att hantera dessa känslor. Olämpliga känslor såsom                
frustration bland kvinnojourens personal är i detta avseende relaterat till myndigheters arbete och             
samhällsproblemet att kvinnor utsätts för våld av män. Stress och frustration är en känsla som               
uppstår i samband med att en kvinna inte fått rätt hjälp från exempelvis socialtjänsten eller polis.                
Respondenterna beskriver att stressen inte handlar om att kvinnan är utsatt utan hur hon behandlas               
av samhället. Detta innebär att den utsatta kvinnan utsätts multifaktoriellt, och därav påverkas             
fysiskt, psykiskt, sexuellt, socialt och ekonomiskt. Ytterligare beskriver respondenterna i sina           
utsagor att de enbart inte arbetar för utsatta kvinnor utan majoriteten vill påverka och motverka våld                
mot kvinnor politiskt och man talar om samhällsstrukturer. Majoriteten av respondenterna hävdar            
även ett missnöje kring ojämlikheten i Sverige där de anser att det fortfarande inte är helt jämlikt                 
mellan män och kvinnor. Volontärer upplever lika stor frustration på grund av de roller de har inom                 
kvinnojouren i jämförelse med ansvaret som anställd personal. Känslor som kvinnojourerna och            
volontärerna upplevde i samband med utsatta kvinnor förklarar emotionssociologiska perspektivet          
som ytterst lämpligt, eftersom individens relation till sin omgivning och hur vår inre värld              
upprätthålls i ett ständigt samspel med andra. Starka känslor triggar i gång en mängd associationer               
baserat på tidigare negativa erfarenheter och kan då förstärka den aktuella ´nu´ känslan i en               
situation (Meeuwisse & Swärd, 2015). Hochschild (2003) betonar att personal inom yrken som             
präglas av emotionella situationer bör ha medvetenhet om vad som orsakar dessa individuella             
emotionerna (Leppänen, 2006). Teorin är applicerbar hos personalen på kvinnojourer då de konstant             
befinner sig i en arbetsmiljö som präglas av emotioner i och med att de är i ständig kontakt med                   
individer som har levt i utsatthet. Detta kan påverkat dem anställda exempelvis fysiskt, psykiskt och               
socialt där de emotionerna som de kan känna omfattas av känslor som individen uttrycker, upplever,               
tolkar och reflekterar enligt Meeuwisse och Swärd (2015).  
 
8.2.3. Att hantera känslor 
I resultatet framkom det att respondenterna betonar egna reflektioner och gemensamma reflektioner            
i personalen som ett sätt att hantera känslor i mötet med utsatta kvinnor. Det ges möjlighet till att                  
samtala med kollegor och reflektera över olika tankar som kan uppstå under arbetet på              
kvinnojouren. Respondenterna menar även att kontinuerlig handledning uppfattas vara         
betydelsefullt gällande känslohantering. Respondenterna enas även om vikten av att ha egna            
strategier gällande stress- och känslohantering för att kunna fortsätta arbeta i kvinnojouren och             
utföra sitt arbete. Känslohantering bland respondenterna relateras även till vikten av att arbeta             
professionellt, då de syftar på att ha förmågan att kunna skilja på privat och personligt i arbetet med                  
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utsatta kvinnor. Däremot uppkommer det svårigheter gällande känslohantering i arbetet med utsatta            
kvinnor. Respondenterna menar att det är en svår balansgång och ingen kan vara opåverkad av de                
utsatta kvinnornas berättelse, det är mycket grubbel även när man är ledig menar respondenterna              
vilket kan tolkas som emotionell dissonans.  
 
Emotionell dissonans innebär enligt Hochschilds (2003) teori att individen kommer i känslomässig            
konflikt med sina egna känslor och därav förvirras av vilka känslor som förväntas inom yrkesrollen,               
det vill säga att känslorna kan bli motsägelsefulla. Detta speglar svårigheterna som uppkom i              
resultatet genom att den professionella hamnar i konflikt med sin roll, eftersom respondenterna             
betonar att det finns tillfällen de kommer hem och tänker på de utsatta. Respondenterna har flertal                
gånger upplevt att känslomässiga påfrestningar givetvis uppstår men att det är viktigt att inte visa               
känslor av påfrestning i mötet med den utsatta kvinnan. Respondenterna upplever mindre            
emotionell dissonans i arbetet med utsatta kvinnor eftersom de inte låter känslorna påverka             
relationen till den utsatte. De har vetskapen om att de kan få handledning och chansen att kunna                 
prata med varandra, ringa ett samtal till en psykolog eller reflektera själva vilket underlättar vid               
känslohantering. Fortsättningsvis menar Respondenterna att de använder tidigare erfarenheter som          
en sorts “överlevnadsstrategi’’, de stänger av vissa känslor annars finns tendensen att känslorna tar              
över däremot anser de viktigt med empati i mötet med utsatta kvinnor. De menar att man inte orkar                  
jobba kvar om man känner för mycket. Denna strategi kopplas till Aspelin (2016) som menar att                
hantera känslor har relevans inom professionellt arbete, en bör ha närhet och distans i förhållande               
till klient och professionell. Aspelin (2016) menar att relationskompetens är betydelsefullt i arbetet             
med klient. I arbetet mellan kvinnojourens personal och utsatta kvinnor är därför relationsskapande             
en förutsättning för att utsatta kvinnor ska öppna upp sig om erfarenheter och klienter för att få sina                  
behov tillgodosedda. Olsson (2008) menar att känslor som uppstår i samband med situationer som              
är emotionella kan en inte hjälpa eftersom det kommer omedvetet oavsett om händelsen är negativ               
eller positiv. Medan Hochschild (2003) menar att känslor som uppstår i möte med individer är               
normalt men framförallt väldigt vanligt i och med att känslor som uppstår i samband med en utsatt                 
individ kan beröra. Emotionell dissonans kan vara påtagligt, vad man upplever inom sig och vad               
som visas utåt kan orsaka känslomässig konflikt för den professionella. Huruvida de utsatta             
kvinnorna uttrycker sina känslor är ofta kopplade till den tillfälliga situationen och innefattar en              
process av vad en känner och vad en vill känna. Det regleras sedan och anpassas till den givna                  
situationen vilket personal bör ha i åtanke då deras egna känslor också spelar roll i arbetet med                 
utsatta kvinnor. Därav krävs det att hantera och bearbeta dessa känslor vilket respondenterna             
betonar.  
 
 
8.2.4. Balansen mellan närhet och distans 
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Att ha balans mellan närhet och distans betonar respondenterna ha olika utgångspunkter.            
Utgångspunkterna utsträcker sig mellan personligt och professionellt, det vill säga att balansen            
kommer med tiden enligt respondenterna. De menar främst att tidigare erfarenheter, handledning            
och reflektioner har hjälpt de att hålla en balans mellan närhet och distans i relationerna med utsatta                 
kvinnor. Även om det framkom skillnader bland respondenterna i resultatet gällande           
förhållningssätt, utmärker vissa respondenter att de har lättare för att distansera sig från de utsatta               
kvinnorna till skillnad från de som arbetat där längre och erhåller mer erfarenhet inom arbetet med                
utsatta kvinnor. Däremot erhåller de flesta respondenterna mer erfarenhet av kvinnojourens arbete.            
Skillnader mellan närhet och distans uppstår bland respondenterna, att förhålla sig professionellt är             
inte lika viktigt för alla respondenter. Aspelin (2016) hänvisar till Buber (1997) som menar att               
distans kan utgöra en viktig möjlighet i utvecklingen av en relationer, i detta avseende har               
volontärerna använt sig av denna typ av förhållningssätt. Genom att respondenterna använt tidigare             
erfarenheter i mötet med en utsatt kvinna har de även kunnat hantera distans och närhet. Buber                
(1997) lyfter vikten av ha distans till klienten och professionellt erbjuda varandra olika             
förutsättningar för att förstärka relationen emellan genom att komplettera varandra med olikheter            
och egenskaper. Det visar sig i resultatet att vissa respondenter anser att professionellt             
förhållningssätt inte alltid är så viktigt när man arbetar med utsatta kvinnor. Respondenten menar att               
man kan erhålla närhet och distans men vara mer lättillgänglig, det vill säga arbeta utanför arbetet                
då de utsatta kvinnorna exempelvis kan ha frågor eller bara vill ventilera. Att se betydelsen i att                 
finnas där för utsatta kvinnor anses vara viktigare än att hålla en professionell arbetsnivå, däremot               
kan för mycket tillgänglighet leda till en nära relation då man inte erhåller en professionalitet i                
arbetet. Respondenten anser att närhet kan som tidigare nämnt leda till en god relation mellan               
personalen och utsatta kvinnor som behöver stöttning enligt Aspelin (2016) men vissa av             
respondenterna distanserar sig mer än andra. Väsentligt att veta är att det är viktigt bland               
respondenterna att visa att de finns där empatiskt i mötet med klienter, men att tänka på att distans                  
kan uppskattas av klienten menar Aspelin (2016). Vidare hänvisar Aspelin (2016) till relationer med              
distans, distans i mötet med en utsatt kvinna kan utgöra en viktigt möjlighet i utvecklingen av en                 
relation. Fortsättningsvis menar respondenterna att känslomässiga påfrestningar givetvis uppstår         
men att det är viktigt att inte visa känslor av påfrestning i mötet med den utsatta kvinnan. Men även                   
att inte låta detta påverka relationen till den utsatte. Avslutningsvis dras slutsatsen att             
respondenterna hanterar närhet och distans samt professionalitet på olika sätt, för alla är inte              
professionalitet en prioritering utan att klienten i detta avseende de utsatta kvinnorna får hjälp så               
fort som möjligt. Balansen mellan närhet och distans har även en personlig utgångspunkt och              
utvecklas även i den professionella gemenskapen genom förmågan att skilja på personligt och             
professionellt och hantering av känslor som främst kommer från erfarenheter respondenterna har.            
Aspelin (2016) betonar däremot vikten av klientens behov att exempelvis öppna upp sig eller dela               

41 



 

med sig av känslor är betydelsefull vilket respondenterna tolkas göra i arbete med en utsatt kvinna.                
Det är väsentligt att personalen försöker förhålla sig till detta.  
 
8.3. Slutsatser 
Studien uppvisar utifrån syftet och frågeställningarna att arbetet på kvinnojouren är viktigt och             
betydelsefullt, våldet mot utsatta kvinnor bör uppmärksammas mer eftersom det är stort mörkertal             
trots det arbete som utförs på kvinnojouren. Det behövs mer personlig drivkraft för att generellt               
motverka våldet mot kvinnor genom att upplysa problematiken och framförallt arbetet som            
förekommer på kvinnojourer. Målet med kvinnojouren är att hjälpa utsatta kvinnor, däremot är             
arbetet varierande från praktiska göromål till samtal med utsatta kvinnor, såsom; rådgivning,            
myndighetskontakt och skyddat boende. Känslor och påfrestningar hos kvinnojourens personal är           
förekommande i arbete, känslomässiga påfrestningen upplevs på olika sätt och vissa möten och             
berättelser upplevs som mer känslomässigt påfrestande än andra. I en sådan situation, är det är               
viktigt att ha balans, att kunna skilja på jobb och privat oavsett profession, ett förhållningssätt               
mellan närhet och distans utvecklas utifrån erfarenheter. Detta kan vara svårt att upprätthålla             
eftersom man måste ha empatisk förmåga i möte med utsatta kvinnor. Närhet och distans balanseras               
utifrån en personlig utgångspunkt, men utvecklas även i den professionella gemenskapen inom            
personalen och i mötet med utsatta kvinnor. Det är viktigt med handledning för att kunna hantera                
känslor som uppkommer i arbetet, det är även till hjälp om man har personliga strategier för att                 
hantera stress och känslor. Oavsett profession är utgångspunkten att inte förvirra klienten, det är inte               
relevant att tillämpa egna personliga känslor. I mötet med utsatta kvinnor är det avgörande för sin                
klient om man som professionell visar att man är förstående och har empatisk förmåga, det               
underlättar att kunna bemöta klienten i mitten för en framgångsrikt förändringsprocess.  
 
I och med bristen på kvalitativa studier och undersökningar inom studiens forskningsområde,            
försvårar det möjligheten att skapa en bredare förståelse. Ytterligare forskning om kvinnojourens            
känslomässiga arbete kan utvecklas utanför statlig nivå för en bredare förståelse och kunskap inom              
området. I studiens tidigare forskning används därför forskning från myndigheter och           
organisationers avhandlingar, bestämmelser och rapporter i hög grad än forskning från exempelvis            
lärosäte. Vidare forskning i detta forskningsområdet skulle kunna vara fortsatt forskning inom            
området, att belysa och uppmärksamma problemet i större utsträckning, de vill säga mer exakt              
betydelse och effekt. Med tanken på att kvinnojouren utför ett sådant värdefullt arbete och det               
minskar risken för dessa kvinnor, är det väldigt viktigt att undersöka vidare för att vid tillfällen                
kunna ta an verktyg m.m för att till exempel kunna skapa en mer utvecklad och väl fungerande                 
medel i relation till våldsutsatta kvinnor. Dessutom förstärks socialpedagogiska principer när det            
kommer till människors förändring genom att socialpedagogiska insatser bidrar till att bygga ett             
samspel i exempelvis kvinnojouren miljö (Storö, 2013). Slutligen anser vi att i forskningssyfte är              
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undersökningen relevant inom socialpedagogik, då förståelse av problematiken är betydelsefull för           
behandlingen. Genom att förstå människors problematik krävs det kunskap och förståelse till            
utvecklingen av problemet, ett väldigt viktigt område som bör lyftas och fokusera på för att även                
utveckla det sociala arbete framöver, både i nuet och i framtid. 
 
8.3.1. Socialpedagogiska implikationer 
Berglund och Cederlund (2017) lyfter den socialpedagogiska grundläggande helhetssynen, ett          
synsätt som lutar sig mot individen och samhället och har sitt ursprung inom socialpsykologisk teori               
och den pedagogiska metodiken. Socialpedagogiken syftar till gemenskap, delaktighet och          
kvalifikation. Författarna menar att inom ett socialpedagogiskt perspektiv ser man lärande och            
identitetsutveckling som två sammanflätade processer. Synsättet präglar arbetet inom socialtjänsten          
där det ständigt uppstår nya möten såväl med kollegor som med klienter vilka befinner sig i olika                 
situationer. Berglund och Cederlund (2017) menar att processer aldrig sker i ett tomrum, utan blir               
istället ett konstaterande att människor formas och skapas i mötet med andra. Av den anledningen               
kan detta kopplas till vårt resultat eftersom att relationen mellan professionell och utsatt kvinna sker               
genom gemenskap och delaktighet som uppstår genom möten. Vidare beskriver Cederlund och            
Berglund (2014) individens kunskap om världen kommer genom språklig kontakt med andra            
individer. Det innebär att den socialpedagogiska betydelsen skapas i sociala konstruktioner.           
Individer kan därmed inte undgå att ständigt kommunicera med andra. Det sker vanligen genom              
verbal kommunikation och icke-verbal i form av kroppsspråk och liknande (Cederlund & Berglund,             
2014).  
 
De olika insatserna som kvinnojouren använder sker inom socialpedagogikens ramar eftersom           
personalen arbetar med att hjälpa kvinnorna. Problematiken är relevant ur socialpedagogiskt           
perspektiv eftersom utsatta kvinnor kan behöva socialpedagogiska insatser. Socialpedagogiken         
förekommer i behandlingssyfte till ett bättre liv (Cederlund & Berglund, 2014), i den utsatta              
kvinnans fall handlar det om ett liv utan hot och våld. Studiens resultat diskuteras och slutsatserna                
kan vara betydande för fortsatt forskning av hur Kvinnojourens personal hanterar känslor i arbetet              
med kvinnorna. Cederlund & Berglund (2014) menar att mänskliga processer kan bero på             
relationer, bemötanden, erfarenheter och känslor man har som människa. Kvinnojourens arbete har            
sin utgångspunkt i att samtala och stötta de utsatta kvinnorna genom just samtal och möten               
(Kvinnofridslinjen, 2018). Däremot utesluter inte forskning att problemet inte existerar där           
socialarbetare och vårdarbetare har en gemensam nämnare vilket är att de arbetar med människor i               
ett förebyggande syfte där olika känslor kan uppkomma såsom exempelvis stress.           
Socialpedagogiska implikationer kopplat till kvinnojourens personal kräver därför att man i arbetet            
med utsatta kvinnor är självmedveten, har förmågan att skapa goda relationer, hantering av egna              
känslor samt erhåller en balans mellan närhet och distans genom genuint relationsskapande. 
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Bilaga 1 

Hej Kvinnojouren!  

 

Vi heter Aster Mesgina och Bijondina Fifa och studerar pedagogik med inriktning ungdoms- och              
missbruksvård på Linnéuniversitetet i Växjö. Anledningen till att vi skriver till Er är att för att vi                 
just nu arbetar med vår kandidatuppsats (även kallad c-uppsats). Uppsatsen skrivs på sjätte             
terminen, som är den sista terminen på programmet pedagogik med inriktning ungdoms- och             
missbruksvård, vilket betyder att vi är examinerade socialpedagoger i juni, 2019.  

 

Syftet med studien är att undersöka erfarenheter och känslor av kvinnojourens personal i möte med               
våldsutsatta kvinnor och hur personalen hanterar känslor. För att kunna genomföra undersökningen            
är vi i behov av intervjupersoner som är verksamma inom kvinnojouren, antingen frivilliga             
volontärer/praktikanter eller anställda. Vi vänder oss därför till Er och hoppas att Ni kan hjälpa oss                
att genomföra vår studie, då ämnet ligger oss varmt om hjärtat. 

 

Har Ni ytterligare frågor eller vill ställa upp på intervju, får Ni gärna kontakta oss! 

 

Kontaktuppgifter:  

Aster Mesgina Bijondina Fifa 

Mail: am223ax@student.lnu.se Mail: bf222cn@student.lnu.se 

Telefon: 0738985489 Telefon: 0764058153 

 

Stort tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar, 

Aster & Bijondina  
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Bilaga 2  

Intervjuguide: 

• Hur kommer det sig att du valde att arbeta inom kvinnojouren (anställd)?  

• Hur länge har du arbetat inom kvinnojouren?  

• Hur ser du själv på kvinnojouren och det arbete du utför? 

 - Bra/Mindre bra?  

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig på kvinnojouren?  

• Ges det utrymme att skapa god kontakt med en kvinna?  

• När en kvinna söker sig till kvinnojouren är det mycket kontakter som ska tas och mycket som                 
ska ordnas, om kvinnorna känner stress över detta, påverkar den stressen dig?  

- Om ja, hur hanterar du den stressen? 

• Upplever du att kvinnor kan känna skuldkänslor över att söka sig till kvinnojouren, Om ja, hur                
hanterar du denna skuld, och påverkar den dig? 

• Vad upplever du skapar en god kontakt med våldsutsatta kvinnor? 

• Hur upplever du att kvinnornas berättelse påverkat dig? Upplever du påfrestningar känslomässigt?            
Om ja, hur hanterar du detta, och påverkar den dig?  

• I en sådan situation, hur hanteras de olika känslorna samt vilka strategier används? 

• Kan du beskriva någon situation där du har blivit starkt känslomässigt berörd av någon av               
kvinnornas agerande eller beslut? Vilka känslor var det som uppstod?  

• Vilka känslor upplever du när kvinnan bestämmer sig för att gå tillbaka till mannen, eller flertalet                
gånger kommer tillbaka till kvinnojouren? Kände du någon gång att du behövde anpassa eller              
förändra dina känslor?  

• Ges du något utrymme att bearbeta de känslor som uppstår i olika situationer? Om inte, hur                
bearbetar du dina känslor på egen hand?  

• Vilka strategier har du använt dig av under din arbetstid? Effektiva/Mindre bra?  

• Tar du med dig ditt arbete hem? Hur har du det med närhet och distans?  
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