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Abstract 
 

Author: Johanna Larsson & Seila Mujic 

Title: Emotions at women’s shelters – Social workers experienced feelings in the encounters 

with battered women. [Translated title] 

Supervisor: Zara Bersbo 

Assessor: Rickard Ulmestig & Lena Dahlberg 

 

The aim of this study was through theories of emotional labor; understand how staff and 

volunteers within women’s shelter handled their emotions in the encounters with battered 

women.  To examine this we used a qualitative method and interviewed four staff members 

and three volunteers spread across four different women’s shelters. The data collected was 

analyzed using Hochschilds’ theory of emotional labor. The results show that the most 

common feelings within the women’s shelters were feelings of friendship, happiness, sadness 

and frustration. The results also show that the staff and volunteers needed to manage their 

emotion due to the inappropriateness of some feelings. The feelings that needed managing 

were primarily feelings of sadness, frustration and shock. To manage their emotion the staff 

and volunteers of the women’s shelters used both surface acting and deep acting. The surface 

acting used was that staff and volunteers hid the feelings that were considered inappropriate. 

The deep acting used was method acting, working experience, life experience and the staff 

and volunteers also managed their emotions by talking to fellow staff and their loved ones. 

 

 

Keywords: Emotions, managing feelings, women’s shelter, social workers 

 

Nyckelord: Känslor, hantering av känslor, kvinnojour, jourkvinnor 

 

 
 

 



   
 

2 

 

Förord 
Vi vill tacka samtliga jourkvinnor som har varit delaktiga och bidragit till att föreliggande 

kandidatuppsats har kunnat färdigställas. Vi vill tacka Er för ett varmt mottagande och för att 

Ni har tagit Er tid att delta vid intervjutillfällena. Utan Era unika upplevelser och erfarenheter 

hade studien varit svår att genomföra.  

Ett stort tack riktar vi även till vår handledare Zara Bersbo för alla värdefulla råd och för 

handledningstillfällena där Du har gett oss positiv uppbackning! Tack till våra fantastiska 

familjer som har stöttat oss trots att vi i brist på tid inte alltid har varit närvarande. Slutligen 

vill vi också tacka varandra för en lärorik tid tillsammans. Vi har klarat av att färdigställa 

kandidatuppsatsen trots känslomässiga utmaningar som har uppkommit på vägen!      

 

Trevlig läsning! 

 

Johanna Larsson & Seila Mujic 

Växjö, juni 2014 
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Känslor på kvinnojouren 

Problemformulering    

Kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relation beskrivs som en utsatt grupp och enligt 

Världshälsoorganisationen är våld mot kvinnor en av de främsta orsakerna till kvinnors ohälsa 

i världen (WHO, 2005 ref. i: Hermansson, Scheffer Lindgren & Tengström, 2010). 

Upplevelser av rädsla, känslor av kaos, skam och skuld beskrivs som återkommande då 

kvinnan önskar bryta relationen med mannen (Scheffer Lindgren, 2009). Vid uppbrottet 

framställs externa relationer som viktiga för att utsatta kvinnor ska känna sig förstådda, få 

styrka och stöd i sin situation. Externa relationer innefattar bland annat vänner, professionella, 

och ideella socialarbetare (Häggblom & Möller, 2007; Scheffer Lindgren, 2009). Den främsta 

professionella relationen utgörs av socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att våldsutta 

kvinnor ska få den hjälp de behöver. Trots detta flyttar ofta kommuner över sitt ansvar att 

bistå med hjälp till kvinnojouren. På så vis har kvinnojourer blivit en mer eller mindre 

självklar aktör i stödet av våldsutsatta kvinnor. De verksamma inom kvinnojouren beskrivs 

både av sig själva och av de utsatta kvinnorna som medmänniskor, goda lyssnare, förstående, 

och upplevs ofta som de enda som kan sätta sig in i de våldsutsattas situation (Hermansson et 

al., 2010). Det tas för givet att hjälparen måste vara genuin och varm i mötet med andra för att 

upprätthålla en god relation till sin klient (Eide & Eide 2006). Några hävdar att dessa 

egenskaper inte är professionella färdigheter utan medmänskliga förmågor (Perlinski, Blom 

och Morén, 2012). Andra hävdar att förmågan att agera som en omtänksam hjälpare inte 

kommer naturligt utan kräver en hantering av de egna känslorna som uppkommer genom 

emotionellt arbete. Det innebär således att önskade känslor kan frambringas och oönskade 

känslor kan förtryckas genom sättet att tänka om den som önskar stöd och hjälp (Hochschild, 

1983). 

Det finns tidigare forskning som visar att yrkesverksamma som arbetar i nära kontakt med 

utsatta individer behöver ha ett känslomässigt engagemang och kunna ha en förståelse för den 

utsattes situation.  Detta känslomässiga engagemang anses leda till att känslor av bland annat 

glädje, ilska och ledsamhet uppstår hos arbetaren. För att yrkesverksamma ska kunna hantera 

de känslor som uppstår i mötet med hjälpsökande krävs det tid för bearbetning, vilket ofta 

sker tillsammans med andra anställda (Olsson, 2008). Det beskrivs också att det inom vissa 

yrken krävs att arbetaren ska införliva en önskad känsla hos individen hen möter, för att 
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lyckas med detta krävs det även här hantering av de egna känslorna. Detta kan innebära att 

arbetaren använder strategier för att uttrycka eller känna rätt känslor (Hochschild, 1979).  

I möten med utsatta individer kan det uppstå starka känslor hos arbetaren (Leppänen, 2006). 

Detta kan relateras till kvinnojouren, där jourkvinnor möter våldsutsatta kvinnor som är i en 

kaotisk situation. Jourkvinnorna som i grunden ska stötta som medsystrar och inte som 

professionella, är de personer som får ta del av våldsutsatta kvinnors livshistorier 

(Hermansson et al., 2010). Historierna kan vara tunga och frambringa starka känslor hos den 

som lyssnar, för oss blir det därför intressant att studera hur verksamma inom kvinnojouren 

upplever och hanterar sina känslor som uppstår i möten våldsutsatta kvinnor.  

Oavsett vilket yrke inom socialt arbete som vi väljer efter examen, kommer det i någon form 

innebära emotionellt arbete då socialt arbete ofta innefattar möten med utsatta individer. 

Därför blir det viktigt att studera och lyfta hur känslor som uppstår i det sociala arbetet kan 

hanteras och bearbetas.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att utifrån teorin om hantering av känslor i emotionella arbeten, förstå 

hur verksamma inom kvinnojouren upplever och hanterar känslor i möten med våldsutsatta 

kvinnor. Studiens syfte ämnas uppnås genom kvalitativa intervjuer och genom följande 

forskningsfrågor; 

 

Frågeställningar  
1. Vilka känslor upplever verksamma inom kvinnojouren i möten med våldsutsatta 

kvinnor? 

 

2. Använder verksamma inom kvinnojouren strategier för att hantera de känslor som 

uppstår i möten med våldsutsatta kvinnor, i så fall vilka? 
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Bakgrund  
Våld i nära relation definieras i denna studie som det fysiska och psykiska våld en man riktar 

mot en kvinna som han har eller har haft en partnerrelation till. I studien innebär det att vid 

tillfällen då vi nämner våldsutsatta kvinnor, syftar vi till kvinnor som i sina heterosexuella 

förhållanden har blivit utsatta för våld.  

Tidigare hade män makten över kvinnors liv, sexualitet och kropp, vilket också innebär att 

män, inom vissa gränser, hade rätt att utöva våld mot sin hustru. Trots historiska förändringar 

lever i viss mån synen på männens överordning kvar i social kontext (Statens offentliga 

utredning, 2004), vilket bland annat syns genom våldsutsattheten hos kvinnor i dagens 

samhälle. Statistik för 2012 visar att det gjordes 28 254 anmälningar av misshandel mot 

kvinnor över 18 år. I majoriteten av fallen har kvinnan en bekantskap eller relation till 

våldsförövaren. Tidigare har det uppskattats att endast vart femte fall anmäls där 

gärningsmannen är närstående, vilket indikerar på mörkertalets omfattning 

(Brottsförebyggande rådet, 2013). Mäns våld mot kvinnor beskrivs som ett utbrett 

samhällsproblem i Sverige (Hermansson et al, 2010). 

Socialnämnden ska enligt 5 kap. 11§ andra stycket Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) särskilt 

beakta kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående 

individer, och kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation (a.a). Trots 

kommunens yttersta ansvar används kvinnojourer i stor utsträckning som komplement för att 

uppfylla kraven. Kommuner hänvisar främst till kvinnojourernas skyddade boenden men även 

till andra insatser så som stöd- och krissamtal samt gruppverksamheter. Sveriges första 

kvinnojour startade år 1978 som en reaktion på samhällets bristande förmåga att stötta och 

hjälpa kvinnor som har varit utsatta för våld och övergrepp av män i sin närhet. Kvinnojouren 

startade ideellt och de som arbetade frivilligt var och är fortfarande verksamhetens ryggrad. 

När kvinnojourerna startades var tanken att hjälpa våldsutsatta kvinnor som medsystrar utan 

att ha en professionell roll, vilket har förändrats till viss del då flertalet kvinnojourer har 

anställd personal. Huvudprincipen är dock fortfarande att verksamma inom kvinnojouren, 

även kallade jourkvinnor, ska agera som medmänniskor i mötet med våldsutsatta kvinnor. 

Kvinnojourer arbetar främst med rådgivning, stödsamtal, och stöd i kontakten med olika 

myndigheter, många erbjuder också skyddat boende. Kvinnojouren är en insats som ofta får 

positivt omdöme, vilket har sin grund i att jourpersonalen brukar ha god erfarenhet av att 

arbeta med våldsutsatta. Något annat som kan ha påverkat det goda omdömet är att 
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kvinnojouren inte utövar myndighetsutövning, antecknar inga personuppgifter, och har ingen 

bestämmelserätt över kvinnan (Hermansson et al, 2010). 

Tidigare forskning 

Jourkvinnors upplevelser av känslor och hur de hanteras i mötet med våldsutsatta kvinnor, är 

ett relativt outforskat område. De undersökningar som finns har många gånger sin grund i 

andra områden än inom kvinnojouren.  

Kapitlet tidigare forskning är tematiserat under rubrikerna; våldsutsatta kvinnors behov av 

externa relationer, relationer, känslor, samt att hantera känslor. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av tidigare forskning.  

Våldsutsatta kvinnors behov av externa relationer 
En kvalitativ studie av Häggblom och Möller (2007) syftar till att förstå och förklara kvinnors 

upplevelser av våld i nära relation. Genom nio djupintervjuer konstaterar Häggblom och 

Möller att våldsutsatta kvinnor får en försämrad psykisk hälsa som en konsekvens av våldet. 

För att hantera detta framkommer det att våldsutsatta kvinnor känner ett behov av externa 

relationer. Relationerna kan innefatta såväl vänner och familj som professionella och ideella 

socialarbetare. De våldsutsatta kvinnorna beskriver att stödet från utomstående behövs för att 

bli förstådda och få styrka, men också för att få hjälp med praktiska frågor. Kvinnorna 

uttrycker vidare att de hade höga förväntningar på professionella socialarbetare, som de 

trodde enbart skulle lösa praktiska frågor så som hjälp med flytten, ekonomin och 

domstolsfrågor. De våldsutsatta kvinnorna förklarar dock att socialarbetarna i många fall även 

var goda lyssnare, förstående, och gav dem stöd. Några kvinnor upplevde däremot att 

socialarbetarna hade fördomar om våld i nära relation och i vissa fall tog mannens parti (a.a). 

Häggblom och Möller (2007) menar att kvinnor som blir utsatta för våld kan behöva bo på ett 

skyddat boende, ha regelbundna samtal eller sporadisk telefonkontakt, vilket erbjuds på en 

kvinnojour. I studien beskriver samtliga kvinnor en trygg kontakt till kvinnojourens personal 

och är nöjda med det stöd som de har erhållit. Kvinnorna beskriver personalen som kunnig 

och förstående då de lyssnade på kvinnornas berättelser, men visste också när de behövde 

lämnas ensamma. I studien drar forskarna slutsatsen att våldsutsatta kvinnor som får externt 

stöd i form av bland annat bekräftelse, trygghet och information, också får en ökad 

återhämtning samt överlevnad. Häggblom och Möllers studie visar att våldsutsatta kvinnor 

värdesätter den externa relationen som kvinnojouren utgör (a.a). 
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Relationer 
Även inom andra områden i socialt arbete anses relationer som betydelsefulla. Det 

framkommer att det inte enbart är utsatta individer som värdesätter externa relationer, Dybicz 

(2012) menar att även yrkesverksamma upplever relationer som viktiga. Socialsekreterare i 

Dybicz studie anser att förmågan att skapa en god relation till klienter är en framstående 

faktor i hjälpprocessen. Klientrelationerna beskrivs av socialsekreterare i termer liknande 

vänskap, och att det är en ömsesidig vårdkontakt. Dybicz menar dock att det finns skilda 

åsikter kring att ha relationer liknande vänskap med klienter. Å ena sidan ser man det som 

oetiskt och något som bör undvikas, å andra sidan ser man nyttan i att ha en god relation till 

klienter. Trots den ambivalenta synen menar Dybicz att socialarbetares förmåga att förmedla 

en omtanke och värdesätta klienten som person, tillsammans med den kunskap en 

socialarbetare besitter, är två viktiga komponenter för att uppnå ett lyckat förändringsarbete. 

Dybicz förklarar detta vidare och menar att själen i socialt arbete är relationerna och att 

kroppen är studier, diagnoser och behandling, båda behövs för att genomföra ett 

förändringsarbete (a.a). Även inom andra yrken uppstår det relationer mellan hjälpare och 

utsatta individer. Mauder (2006) beskriver att det inom palliativ vård för unga kan uppstå 

långvariga kontakter mellan sjuksköterskor och patienter, då vården kan sträcka sig under 

flera år. Därmed blir det svårt för sjuksköterskorna att inte skapa en tillgivenhet till 

familjerna. Liksom socialarbetarna i Dybicz (2012) studie, beskriver sjuksköterskorna i 

Mauders (2006) studie en viss problematik med relationerna som uppstår till hjälpsökande.  

Vidare framkommer det att sjuksköterskornas utmaning blir att samtidigt som de bryr sig om 

patienter och dess familj, behålla professionaliteten (a.a). Sammantaget visar ovanstående 

forskning att relationer uppstår inom olika yrken. Inom relationer kan det uppkomma känslor 

av vänskap och tillgivenhet till hjälpsökande.  

Jourkvinnor beskrivs som medmänniskor, omtänksamma och förstående individer 

(Hermansson et al. 2010). Eide och Eide (2006) menar att förmågan att vara varm och genuin 

i mötet med klienter anses vara nödvändig för att upprätthålla en god klientrelation (a.a). 

Beskrivningen av jourkvinnorna (Hermansson et al. 2010) anser vi kunna relateras till de 

aspekter Eide och Eide (2006) anser vara betydelsefulla för goda klientrelationer. Därför 

menar vi att det även inom kvinnojouren kan uppstå relationer mellan jourkvinnor och 

våldsutsatta kvinnor. Trots att föreliggande studie behandlar jourkvinnors känslor och 

hantering av känslor, anser vi det vara relevant att även belysa relationer som uppstår till 
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hjälpsökande. Detta grundar sig i att både Mauder (2006) och Dybicz (2012) menar att det 

inom relationer även kan uppstå diverse känslor. 

Känslor 
I möten med utsatta individer kan det uppstå olika känslor hos yrkesverksamma (Leppänen, 

2006; Mauder, 2006; Olsson, 2008). Olsson (2008) har i sin doktorsavhandling studerat hur 

sjukvårdspersonal upplever sin arbetsmiljö och sina förutsättningar. Trots att studiens 

huvudsakliga fokus inte är känslor och känslohantering, belyser Olsson bland annat vilka 

känslor som kan uppstå hos personalen inom hälso- och sjukvården. Det framkommer att 

känslor som kan uppstå i mötet med patienter bland annat är; kärlek, rädsla, skuld, ilska, 

stolthet, glädje och lycka. Olsson menar exempelvis att en barnmorska påverkas 

känslomässigt av huruvida en förlossning går bra eller mindre bra. Personal kan även uppleva 

glädje när patienter får skyndsam och bra vård. Även känslor av bekräftelse är vanligt 

förekommande hos personalen då patienter visar uppskattning, vilket i sin tur leder till att 

personalen känner sig betydelsefulla. Negativa känslor kan uppstå i samband med bland annat 

ekonomiska faktorer inom hälso- och sjukvården. Ekonomiska nedskärningar kan leda till 

minskade resurser, vilket i sin tur kan skapa känslor av nedstämdhet och desperation bland 

vårdpersonalen. Olsson menar att vårdpersonal på grund av nedstämdheten också kan uppleva 

ett minskat engagemang i arbetet som utförs (a.a).  

Tidigare forskning visar att det även uppstår känslor hos yrkesverksamma inom socialt arbete. 

Trevithick (2003) beskriver att en av känslorna är empati, och menar att socialarbetare bör ha 

en empatisk förmåga för att kunna genomföra ett bra arbete. Trevithick menar att empati, 

förmågan att kunna sätta sig in i klienters känslor, är nödvändig för att skapa en god relation 

till klienter. Det framkommer att socialarbetare behöver ha en medvetenhet om sina känslor 

för att kunna känna empati till klienter. Utan att förstå egna känslor, och betydelsen av dessa i 

sitt eget liv, kan socialarbetare inte få en insikt i vad klienter känner. Sättet som 

socialarbetarna framställer sig på och bemöter klienter, påverkar hur interaktionen och 

kommunikationen dem emellan blir (a.a). Trevithicks (2003) studie belyser vikten av att 

socialarbetare har en empatisk förmåga. Empati anser vi vara en bidragande faktor till varför 

jourkvinnor, enligt Hermansson et al. (2010) beskrivs vara de enda inom den sociala sektorn 

som anses kunna sätta sig in våldsutsatta kvinnors situation. Vi menar att denna empati kan 

vara en bidragande faktor till vilka känslor jourkvinnorna upplever, då empati kan leda till en 

förståelse för andras känslor och situationer. 
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Både Olsson (2008) och Trevithick (2003) beskriver att yrkesverksamma upplever känslor i 

arbetet med utsatta individer. Leppänen (2006) menar att det är vanligt att starka känslor 

uppstår hos yrkesverksamma som arbetar i nära kontakt med utsatta individer. Då jourkvinnor 

möter kvinnor som är i utsatta situationer (Hermansson et al. 2010; Scheffer-Lindgren, 2009), 

blir ovanstående forskning relevant för föreliggande studie då det även inom kvinnojouren 

kan uppstå olika känslor.  

Att hantera känslor 
Som tidigare nämnt kan det uppstå många och starka känslor i möten med utsatta individer. 

Det framkommer i tidigare forskning att vissa av känslorna som yrkesverksamma upplever 

kräver hantering och bearbetning. Känslohantering anses vara nödvändigt i känslomässigt 

krävande yrken (Mauder, 2006; Olsson, 2008). Olsson (2008) menar att hanteringen av 

känslor behövs för att bland annat undvika utbrändhet (a.a). Hantering av känslor beskrivs 

även vara nödvändigt för att det inom olika organisationer finns känsloregler och kulturer som 

gör att känslor bör uttryckas på ett visst sätt (Mauder (2006)). Inom kvinnojouren ska 

exempelvis känslor av trygghet förmedlas till våldsutsatta kvinnor och jourkvinnorna ska inta 

stödjande roller. 

Nedan presenteras olika hanteringsstrategier som framkommer i tidigare forskning. Dock 

utesluter inte dessa att det finns andra strategier för att hantera känslor. De 

hanteringsstrategier som har utlästs från vald tidigare forskning kategoriseras under 

rubrikerna: hantering av känslor genom handledning och känslohantering genom förändring 

av känslouttryck.  

Hantering av känslor genom handledning 

Olsson (2008) menar att omsorgsarbetet är ett känslomässigt krävande arbete. Detta innebär 

att vårdpersonal behöver hantera och bearbeta de känslor som uppstår i arbetet. Olsson menar 

att ett sätt att hantera känslorna på,  är genom att samtala med kollegor. Denna typ av 

gemensamma bearbetning och handledning anses viktig för att anställda ska kunna hantera 

alla känslor som uppstår i möten med patienter, men också för att avreagera sig. Handledning 

beskrivs dock ofta vara schemalagd och tidsbunden. Det kan innebära att känslor och 

upplevelser som uppkommer under arbetet måste ”invänta” handledningen för att kunna 

bearbetas. Vissa situationer kräver dock omedelbar bearbetning vilket medför att 

sjuksköterskor skapar strategier för att på egen hand hantera svårigheter genom att exempelvis 

cykla eller promenera efter arbetsdagens slut. Olsson anser att känslor som inte hanteras leder 

till att vårdpersonal riskerar stress och utbrändhet. Denna risk relaterar Olsson till att 
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vårdpersonal är känslomässigt engagerade och upplever starka ansvarskänslor för patienterna 

de möter. Det framgår att ett för intensivt känslomässigt engagemang kan leda till svårigheter 

att lägga ifrån sig arbetet när arbetsdagen är slut. Engagemanget kan också leda till att 

personal gör sitt yttersta för att stödja och hjälpa utsatta individer, vilket beskrivs kunna ha en 

negativ påverkan av den egna hälsan. För att undvika detta lär sig sjukvårdspersonal att 

distansera sig från kunder, patienter, och klienter, för att inte skapa känslor av stress hos sig 

själva. Olsson beskriver vidare att det därför krävs olika avstängningstekniker för att kunna 

distansera sig, men menar också att denna inlärning kan komma med tiden. Olsson framför att 

omsorgsarbetet kräver både utbildning och övning i att hantera känslor som kan uppstå i 

arbetet med människor. Hanteringen av känslor anses även som betydelsefullt då det i studien 

framkommer att vissa sjuksköterskor hävdar att arbetet aldrig kan förträngas fullständigt efter 

arbetsdagen. I dessa situationer krävs känslomässig hantering för att sjuksköterskorna ska 

förmå att utföra arbetet, samt för att arbetet ska gynna patienter. 

Känslohantering genom att förändra känslouttryck 

I tidigare forskning framkommer det även andra strategier för att hantera känslor. Hayes och 

Metts (2008) har genom en kvantitativ studie undersökt hur studenter och anställda vid ett 

amerikanskt universitet hanterar känslorna som uppstår i vardagliga interaktioner. Resultatet 

visar att respondenterna i studien främst hanterar känslor genom att förändra sina 

känslouttryck. Hayes och Metts presenterar fem olika strategier för att hantera uttrycket av 

känslor. Dessa strategier är simulation (simulering), inhibition (neutralisering), intensification 

(intensifiering), deintensification (minimering) och masking (maskering). Simulering syftar 

till att uttrycka en känsla som egentligen inte känns. Detta kan kallas för känslomässigt 

bedrägeri, då man försöker få mottagaren att uppfatta en känsla som inte finns närvarande. 

Trots att det kan ses som ett bedrägeri kan det också ses som en social kompetens då den 

används för att skapa smidiga interaktioner. Neutralisering syftar istället till försöket att 

neutralisera känslor som känns. Hayes och Metts beskriver att det kan ske när någon blir 

besviken över ett pris men inte visar detta. Intensifiering är den tredje hanteringsstrategin som 

betyder att en känsla förstärks, intensifieringens motsats är minimeringen som syftar till att 

förminska känslor. I både intensifiering och minimeringen är känslorna som hanteras 

närvarande till skillnad från vid simulering. Dessa strategier används för att uttrycka olika 

känslor, dock behöver de inte nödvändigtvis ändra den faktiska känslan. Maskeringen som är 

den femte och sista strategin skiljer sig från resterande fyra. Maskering syftar till att förtrycka 

en känsla samtidigt som en annan uttrycks (a.a).  
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Det framkommer att respondenterna i Hayes och Metts (2008) studie tenderar att intensifiera 

positiva känslor som exempelvis glädje, i några fall förstärktes dock även negativa känslor. 

En intensifiering av negativa känslor kunde ske för att visa sympati för en sörjande vän, varpå 

respondenterna förstärkte sorgen de kände. Resultatet visar att de känslor som oftast doldes 

(maskerades) var mer negativa än de känslor som uttrycktes. Den känslan som oftast 

maskerades, minimerades eller neutraliserades var ilska. Känslan som i störst utsträckning 

simulerades var glädje. Respondenterna svarade att känslouttryck oftast hanterades i närheten 

av deras nära sociala nätverk. Hayes och Metts menar dock att svaren hade kunnat se 

annorlunda ut om respondenterna hade varit en mer heterogen grupp med större andel 

förvärvsarbetande.  De menar att yrkesverksamma inom känslomässigt krävande arbeten, som 

familjerådgivare och sjuksköterskor, behöver hantera sitt känslouttryck i det dagliga 

arbetslivet i högre utsträckning än studenter (a.a). Att sjuksköterskor behöver anpassa och 

hantera sina känslor framkommer i tidigare forskning (Mauder, 2006; Olsson, 2008). Mauder 

(2006) menar att sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård för barn och unga utvecklar 

olika strategier för att hantera känslor som kan uppstå i arbetet. En av strategierna är att 

sjuksköterskor intar en yrkesroll och därmed även anpassar sina känslouttryck efter 

omgivningens förväntningar. Dock menar Mauder att det inte enbart är sjuksköterskor som 

behöver inta en roll, han menar att det är vanligt att man inom olika yrken måste anpassa sina 

känslouttryck för att dölja sina verkliga känslor (a.a).  

Avslutningsvis belyser Hayes och Metts att studien inte kan fastställa några säkra resultat då 

respondenterna i en enkät kan försöka framställa sig själva på ett positivt sätt, genom att svara 

”rätt” på frågorna. Dock menar Hayes och Metts att studiens resultat är användbart men för att 

få ett mer opartiskt och riktigt resultat bör inspelningar av studieobjekt och verkliga 

interaktioner användas som slutkälla (a.a). Med kritiken i åtanke har vi därför valt att använda 

flertalet studier som behandlar olika sätt att hantera känslor.  

Ovanstående studier är utförda inom hälso- och sjukvården och på ett universitet, samt berör 

känsloarbete i möten med patienter och i vardagliga interaktioner (Heys & Metts, 2008; 

Mauder, 2006; Olsson, 2008), trots detta kan det relateras till arbetet på kvinnojouren. 

Sjuksköterskornas möten med patienter i chock och sorg (Mauder, 2006), kan relateras till 

jourkvinnors möten med traumatiserade våldsutsatta kvinnor. Trots att sjukvården och 

kvinnojouren ingår i två skilda organisationer, närvarar ändå känslor i de båda 

organisationerna. Dessa känslor kan behöva hanteras och bearbetas, oavsett om det är inom 
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sjukvården eller kvinnojouren. Därför kan ovanstående studier vara behjälpliga i att närma oss 

en förståelse för jourkvinnors hantering av känslor som uppstår i möten med våldsutsatta 

kvinnor.  

Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammantaget visar tidigare forskning att goda relationer mellan klienter och socialarbetare är 

viktiga för att utföra ett bra arbete (Dybicz, 2012; Trevithick, 2003). Relationerna kan 

påverkas av socialarbetares förmåga att känna empatin. Empati kan enbart uppstå genom att 

socialarbetare är medvetna om hur deras egna känslor påverkar dem (Trevithick, 2003). Det 

framgår vidare av tidigare forskning att det inom omsorgsyrken uppstår känslor hos 

vårdpersonalen, och att dessa känslor kräver hantering och bearbetning (Olsson, 2008; 

Mauder 2006). Denna hantering kan ske genom en förändring i känslouttryck med hjälp av 

olika tekniker, som att maskera sina känslor, förstärka, förminska, eller framkalla dem (Hayes 

& Metts, 2008). Ovanstående forskningar kan underlätta analyseringen av vårt material då 

studiens syfte är att utifrån teorin om hantering av känslor i emotionella arbeten, förstå hur 

verksamma inom kvinnojouren upplever och hanterar sina känslor i möten med våldsutsatta 

kvinnor.  

Teori 

Känsloregler & hanteringen av känslor 

Arlie Russel Hochschild (1979) skriver om känsloregler och emotionellt arbete. Hochschild 

definierar känsloregler som det som bestämmer hur människor bör eller inte bör känna i 

sociala situationer. Därmed hävdar hon att det finns känslor som är lämpliga vid vissa 

tillfällen men olämpliga vid andra. Dessa känsloregler leder till att människor aktivt försöker 

förändra oönskade känslor till mer accepterade genom diverse hanteringsstrategier. 

Hochschild menar att denna förändring av känslor är möjlig då hon anser att känslor inte är 

reflexmässiga utan delvis är kognitiva och något individer kan förändra och hantera. Försöket 

till att förändra känslor kallar Hochschild för emotionellt arbete (a.a). Det emotionella arbetet 

förkommer i både privat- och arbetsliv. Därmed kan känslohantering innebära att känslor 

förtrycks eller frambringas (Hochschild, 1983). Hochschild (1983) menar att det inom vissa 

yrken krävs att yrkesverksamma bemästrar känslohantering för att lyckas med sitt arbete. 

Flygvärdinnor lär sig till exempel under utbildningar hur de ska hantera sina känslor till 

besvärliga resenärer. De olika strategierna som flygvärdinnorna använder sig av delar 

Hochschild in i två olika kategorier; ytligt agerande och djupt agerande (a.a). 
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Ytligt agerande 

Hochschild (1983) menar att ytligt agerande syftar till en persons förändringar i sitt 

kroppsspråk eller ansiktsuttryck för att få betraktaren att tro att en viss känsla är närvarande. 

Ytligt agerande låter skådespelaren få publiken tro att hen är glad, ledsen eller arg utan att 

förändra sina egna känslor. Därigenom innebär ytligt agerande att förändra hur individen själv 

framställs utåt. En av Hochschilds flygvärdinnor förklarar att hon försöker intala sig själv att 

hon känner sig positiv tills passageraren reagerar positivt tillbaka. Flygvärdinnor använder 

ytligt agerande som en strategi för att hantera besvärliga passagerare när flygbolagen 

effektiviserar genom att minska på antalet flygvärdinnor men öka passagerartätheten. I 

flygvärdinnornas fall innebär ytligt agerande att de trots den irritation de känner ler mot 

passagerarna, utan att försöka förändra känslan i sig (a.a). 

Djupt agerande 

Hochschild (1983) menar att de känslor som bör kännas, styrs av tidigare nämnda 

känsloreglerna. Hon menar dock att känslorna som bör kännas inte alltid är närvarande i 

situationen. I de fall krävs det att individen hanterar sina känslor så att de motsvarar de 

känslor som känsloreglerna anser vara lämpliga. Ett tillvägagångssätt för att hantera känslorna 

är genom djupt agerande. Hochschild (1983) menar att det finns olika typer av djupt agerande, 

dessa är att känslor bland annat frammanas, förtrycks eller att hämtas från tidigare situationer.  

Att frammana känslor innebär att individen intalar sig själv att hen känner den önskade 

känslan, och därmed aktivt försöker uppleva känslan. Till exempel ska en brud, enligt 

känsloreglerna, känna sig lycklig på sitt bröllop. Om bruden inte känner de lämpliga 

känslorna bör hon hantera dessa känslor genom någon form av hanteringsstrategi. Hochschild 

beskriver att en blivande brud kände sig deprimerad på sin bröllopsdag då gästerna inte gav 

henne komplimanger och inte heller visste vad som förväntades av dem. För att hantera det 

faktum att de oönskade känslorna av ledsamhet var närvarande på brudens bröllop försökte 

hon intala sig själv att hon var lycklig. Även känslor av glädje kan anses som opassande om 

de uttrycks i fel situation. Hochschild menar att glädjen som uttrycks över exempelvis ett arv 

på en begravning kan anses som olämplig, vilket innebär att även känslor av glädje behöver 

anpassas i vissa situationer. Andra sätt att frammana önskade känslor kan vara att individer 

uppmanar sig själva att känna lämpliga känslor, genom att någon exempelvis intalar sig att 

hen är laddad eller försöker känna sig besviken (a.a).  

Den andra typen av djup agerande, kallar Hochschild (1983) för ”method acting”, som syftar 

till att skådespelaren hämtar den önskade känslan från en tidigare erfarenhet. Känslan ses i 
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denna metod som ett objekt som kan innehas, och tas fram vid önskade tillfällen. I vardagen 

kan detta innebära att kvinnan som försöker förhindra kärlekskänslor för en man som inte är 

mottaglig, enbart fokuserar på hans negativa aspekter. Hon intalar sig att han är självupptagen 

och inte värd att älskas, och därmed kan hon inte älska honom. Detta intalar hon sig tills 

känslorna för mannen är försvunna. Flygvärdinnorna i Hochschilds studie använder sig av 

djupt agerande för att få resenärer att känna sig trygga på planet. Denna känslohantering 

innebär att flygvärdinnor kan visa upp ett vänligt yttre för passagerare istället för den irritation 

som de kan känna. För att förtrycka irritationen fick flygvärdinnorna under utbildningar lära 

sig att de kunde se en full passagerare som ett barn, att hen inte visste bättre än hens 

osmakliga beteende. En resenär som krävde ständig uppmärksamhet kunde ses som flygrädd 

och uppmärksamheten var för denne ett sätt att kontrollera rädslan. Lyckas inte 

hanteringsstrategierna förändra känslorna, använder flygvärdinnor nödlösningar. De trycker 

ner ilskan och hittar andra sätt att få utlopp för den senare. En flygvärdinna räknade ner tiden, 

en annan ”råkade” spilla en drink på en passagerare, och en tredje pratade med kollegor (a.a).  

Sammanfattningsvis innebär ytligt agerande att en förändring sker i enbart ansikts- och 

kroppsuttryck, men inte känslan. Djupt agerande syftar istället till att antingen förändra, 

förtrycka eller framkalla känslor. Vilka känslor som är lämpliga att visa upp för allmänheten 

styrs av olika känsloregler (Hochschild 1979; 1983).  

Teoretisk kritik 
En kritik som kan riktas mot vårt val av teori grundar sig i att Hochschilds (1983) studie är 

genomförd för ungefär trettio år sedan. Då vi har använt en äldre studie speglar resultatet som 

framkommer de föreställningar och den kunskap som fanns för trettio år sedan då Hochschilds 

(1983) studie genomfördes. Peterson (2003) har dock tjugo år senare författat en 

doktorsavhandling som utgår ifrån Hochschilds (1983) studie. Även Petersons (2003) studie 

behandlar känslor och känslohantering bland flygvärdar och flygvärdinnor.  I resultatet 

framkommer i princip samma slutsatser som Hochschild (1983) tidigare har beskrivit. Vi 

tolkar därför att Hochschilds teorier om hantering av känslor i emotionella arbeten fortfarande 

är aktuella. På grund av de många liknelserna och att Hochschilds (1983) studie fortfarande 

anses som aktuell, har vi valt att analysera vår empiri utifrån Hochschilds (1983) ursprungliga 

studie, som även är teorigrundande.  

Det finns även kritik som riktas mot Hochschilds (1983) studie om flygvärdinnors hantering 

av känslor. Gustavsson (2003) menar att Hochschild inte belyser de faktorer som gör att 
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flygvärdinnorna i studien väljer att arbeta som just flygvärdinnor. Han menar vidare att 

faktorerna kan vara en önskan att resa och därmed erhålla en viss frihet och 

självförverkligande. Den rörlighet som flygvärdinnorna åtnjuter anser Gustavsson tidigare har 

varit förmåner som män i större utsträckning har erhållit. Gustavsson beskriver att rörligheten 

som flygvärdinnorna genom sitt yrke innehar, har både positiva och negativa konsekvenser. 

Han menar att flygvärdinnorna anser att de positiva aspekterna av resandet och rörligheten, 

agerar som en motvikt till de negativa aspekter som flygvärdinneyrket innebär. Det betyder att 

friheten som flygvärdinnor innehar, väger upp det omfattande känsloarbete som de måste 

utföra (a.a). Trots att vi i studien inte inriktar oss på de faktorer som Gustavsson beskriver, 

menar vi att kritiken ändå kan vara relevant för vår studie. Detta grundar sig i att resultatet i 

Hochschilds (1983) studie hade kunnat se annorlunda ut om hon hade beaktat de aspekter som 

gör att flygvärdinnor stannar i branschen.  

Trots att vi till viss del instämmer med Gustavssons (2003) kritik, anser vi att det kan vara 

svårt att inta alla perspektiv och aspekter i en och samma studie. Vi har därmed förståelse för 

Hochschilds (1983) val av att inrikta sig på just flygvärdinnors hantering av känslor. Vi anser 

att Hochschilds (1983) studie är relevant för föreliggande studie, då liknande studier har 

genomförts på senare tid och med liknande resultat. Det visar därmed att Hochschilds teori 

fortfarande är tillförlitlig och aktuell. 

Metod 

I studien används en kvalitativ metod för att förstå hur jourkvinnor upplever och hanterar 

känslor som uppstår i möten med våldsutsatta kvinnor. Ahrne och Svensson (2011) beskriver 

att kvalitativ metod kan innefatta intervjuer samt observationsanteckningar, och kan indirekt 

studera fenomen som känslor, tankar, och upplevelser (a.a). Kvalitativ metod fokuserar på att 

upptäcka och förstå innebörden av människors erfarenheter, vilket kan uppnås via kvalitativa 

intervjuer (Kvale & Brinkman, 2009; Bryman, 2011). Då vi samlar in empirin genom 

kvalitativa intervjuer med jourkvinnor, och därefter tolkar det transkriberade materialet 

innebär det att vi i studien intar ett hermeneutiskt perspektiv. Enligt Thomassen (2007) är det 

mest centrala inom hermeneutiken tolkning och förståelse. Vidare beskriver Thomassen att 

hermeneutiken syftar till att förstå det mänskliga livet och människors inre upplevda 

erfarenheter. Att tolka texter är centralt inom hermeneutiken, även samtal och mänsklig 

interaktion är centrala beståndsdelar inom hermeneutiken (a.a).   
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Urval 

Förhoppningen var att skapa en större bredd på studien genom att inte begränsa oss till en 

kvinnojour, därför skickades informationsbrev (se bilaga 1) till sju kvinnojourer i södra 

Sverige. En vecka efter att informationsbrevet skickades ut togs telefonkontakt med samtliga 

kvinnojourer. Kontakten togs för att en andra gång informera om studien, svara på eventuella 

frågor, se om det fanns ett intresse för att medverka i intervjuer, samt eventuellt boka 

intervjuer. Totalt valde sju jourkvinnor i fyra olika kommuner att medverka i studien. Fyra av 

jourkvinnorna var anställda på kvinnojouren och tre av kvinnorna arbetade ideellt. 

Urvalet är till viss del målinriktat, som enligt Bryman (2011) innebär att forskaren strategiskt 

väljer ut intervjupersoner som är relevanta för problemformuleringen och forskningsfrågorna 

(a.a).  Då vi inte valde specifikt de sju jourkvinnor som skulle intervjuas, utan enbart på vilka 

kvinnojourer som intervjuerna skulle genomföras på, innebär detta att det målinriktade urvalet 

i första hand syftar till organisationerna. Detta innebär att vi även gjorde ett tvåstegsurval som 

enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) innebär att forskare först väljer vilka 

organisationer som ska medverka i studien, och därefter väljer intervjupersonerna ur de olika 

organisationerna (a.a). Vi valde medvetet att kontakta kvinnojourer som befinner sig relativt 

nära vår studieort. Valet grundar sig i att studien inte är finansierat av utomstående aktörer 

och vi har därför inte haft möjlighet att genomföra intervjuer på kvinnojourer som är belagda i 

kommuner för långt bort från vår studieort. 

Rennstan och Wästerfors (2011) menar att forskare under materialinsamlingen ska samla in 

tillräckligt mycket empiri för att kunna få en överskådlig mängd data. I en kvalitativ metod 

menar Rennastam och Wästerfors att mängden av data inte har en avgörande betydelse för 

studien, de menar vidare att endast en intervju kan ha en avgörande karaktär, om denna 

förändrar förgivet tagna uppfattningar (a.a). I relation till den tid som vi har haft till 

förfogande att genomföra studien, anser vi att sju intervjuer har bidragit med varierande och 

omfattande svar utan att utgöra en oöverskådlighet.   

Intervjumetod 

En intervju kan påverkas av omgivningen där intervjun sker, och bör därför hållas på en plats 

där intervjun är naturligt anknuten till organisationen eller arbetsplatsen som studeras 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vi utförde intervjuerna på kvinnojourer då 

kvinnojouren utgör kontexten vi vill undersöka känslohanteringen i. I två fall där det inte var 
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möjligt att genomföra intervjuerna på kvinnojouren valde intervjupersonerna en plats som för 

dem kändes bekväm. Båda intervjuerna hölls i nära anslutning till jourkvinnornas dagliga 

arbetsplats.  

Intervjuerna som genomfördes hade en semistrukturerad form och en intervjuguide med 

tematiserade frågor användes (se bilaga 2.). Bryman (2011) beskriver att intervjuaren i en 

semistrukturerad intervju kan ställa följdfrågor utöver de som finns i intervjuguiden, för att 

återkoppla till intervjupersoners utsagor (a.a). Syftet med semistrukturerade intervjuer är 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) att skapa en samtalssituation, samt att ge intervjupersonen 

möjlighet att fritt delge sina tankar och idéer. De beskriver vidare att tematiserade frågor leder 

till ökad kunskapsproduktion och skapar en dynamisk och god intervjuinteraktion (a.a). Vi 

valde att använda semistrukturerade intervjuer för att skapa en öppen dialog och samtidigt 

behålla strukturen genom tematiserade frågor. Valet grundar sig också i att intervjuformen 

underlättar vid analyseringen av materialet, då svar på samma fråga men från olika 

intervjupersoner kan ställas mot varandra och analyseras. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att de inledande minuterna av intervjun är avgörande för hur hela intervjun kommer att 

formas. Som intervjuare är det viktigt att uppmuntra intervjupersonen till att tala fritt, 

bekräfta, och lyssna uppmärksammat (a.a). Vid inledningen av intervjuerna presenterade vi 

syftet med studien och frågade om intervjupersonernas samtycke till att spela in intervjuerna. 

Samtalen spelades in genom våra mobiltelefoners inspelningsfunktioner. Att använda 

mobiltelefoner för att spela in intervjuer beskrivs enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011) vara lämpligt för studenter. De belyser vikten av att utvärdera inspelningsteknikens 

hållbarhet för att undvika tekniska avbrott under intervjutillfället (a.a). Vi har inför 

intervjutillfällena säkerställt att det finns tillräckligt med utrymme på våra mobiltelefoner, och 

även testat att spela in ljud i förväg. Vi har också under samtliga intervjuer använt skrivblock 

för att kunna anteckna följdfrågor eller funderingar som dyker upp under samtalet. Att 

använda anteckningsblock anser Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) vara grundläggande 

under en intervju. De menar att forskare inte kan förlita sig på inspelningsteknik, och bör 

därför anteckna centrala fraser och stödord för att kunna återställa intervjuns innehåll om 

tekniken skulle fallera (a.a).  

Genomförande av intervju 
Två av intervjuerna genomfördes med en intervjuperson i taget men med två intervjuare. 

Detta gjordes för att få två perspektiv på intervjun och kan vara till hjälp i analyseringen av 

materialet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver också fördelar med att två 
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intervjuare genomför en intervju. De menar att en person kan fokusera på frågorna som ställs 

medan den andra intervjuaren kan föra anteckningar och följa upp vissa frågor (a.a). Vi är 

medvetna om att intervjupersonen var i ett numerärt underläge och att detta kunde påverka 

situationen, dock tror vi inte att empirin som framkom under intervjun påverkades avsevärt av 

det numerära underläget. Övriga fem intervjuer genomfördes med en intervjuare och en 

intervjuperson, eftersom intervjuerna hölls under samma dag i två skilda kommuner. För att 

samla in tillräcklig mängd empiri som krävdes för studien behövdes intervjuerna i båda 

kommuner. Därför valde vi att dela upp oss, en person åkte till en kommun och genomförde 

två intervjuer och en person åkte till den andra kommunen och höll i tre intervjuer. Vardera 

intervju tog cirka en timme att genomföra, vilket enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 

beskrivs vara normaltiden för en intervju. Det framgår också att intervjuaren behöver tid 

mellan intervjuerna för att hinna anteckna viktiga tankar som kan ha uppkommit. Mer än fyra 

intervjuer bör därför inte genomföras under samma dag (a.a). Detta har vi tagit hänsyn till och 

som högst genomfört tre intervjuer under en dag, med tid för reflektion och anteckningar 

emellan intervjuerna.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades i nära anslutning till intervjuerna. 

Transkriberingen gjordes ordagrant och i talspråk, med eventuellt mindre språkliga 

justeringar. En sådan transkribering bör enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) göras 

för att texten ska bli läsvänlig men också för att framställa intervjupersonen på ett rättvist sätt. 

En annan fördel med att intervjuaren själv skriver ut intervjun är att hen lär känna materialet, 

och dessutom kan påbörja tolkningsprocessen redan under transkriberingen (a.a). De 

intervjuer som skedde med enbart en intervjuare transkriberades av den som höll i intervjun, 

övriga två intervjuer som hade två intervjupersoner delades upp och vi transkriberade varsin.  

Metodologiska konsekvenser 
För att samla in empiri valde vi att använda oss av kvalitativa metoder. Som beskrivs ovan 

finns det många fördelar med att använda intervjuer som metod. Vi har dock upptäckt att det 

också finns konsekvenser som kan vara betydelsefulla att belysa. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver att intervjuer är resultat av samtal som 

utspelar sig på en specifik plats och vid ett visst tillfälle. Resultat som framkommer av 

intervjuer är därmed kontextbundna (a.a). I föreliggande studie valde vi att främst genomföra 

intervjuer på kvinnojouren, och i andra hand i lokaler med anslutning till intervjupersonernas 

arbetsplats. Detta innebär att vi genom att välja specifika platser också har valt bort andra, 
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därmed är resultatet i studien påverkat av den kontext som intervjuerna är genomförda i. Vi 

menar därför att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om studien hade genomförts på andra 

platser eller vid en annan tid. Det innebär att valet av intervjuplats kan påverka resultatet.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar vidare att det är svårt för intervjuare att veta 

vad intervjupersoners utsagor egentligen betyder. Det kan finnas många rimliga sätt att tolka 

en utsaga på, och för att undvika missförstånd kan forskare låta det transkriberade materialet 

bekräftas av intervjupersonerna (a.a). Vi har dock inte låtit intervjupersonerna bekräfta det 

transkriberade materialet, istället försökte vi under intervjutillfällena säkerhetsställa att vi 

uppfattat deras uttalanden rätt. Under intervjutillfällena försökte vi bekräfta jourkvinnornas 

utsagor genom att ställa följdfrågor, och därigenom se om vi har uppfattat deras uttalanden 

korrekt. Trots att vi genom följdfrågor har försökt att uppnå en objektiv förståelse, anser vi att 

konsekvenserna av att använda intervjuer som insamling av empiri är att resultatet ständigt 

påverkas av våra egna tolkningar och vår förförståelse.  

Alternativa metoder 
För att genomföra studien hade vi kunnat välja att skicka ut enkätfrågor till jourkvinnorna, 

och på så sätt få våra frågeställningar besvarade. Fördelarna med detta val skulle kunna vara 

att jourkvinnorna får betänketid och kan besvara frågorna i lugn och ro. Vi anser dock att 

identiska enkätfrågor ger begränsad information eftersom de medverkande inte kan uttrycka 

sig spontant och i vardagligt talspråk, utan snarare behöver reflektera kring hur de ska 

uttrycka sig skriftligt. Då vi studerar känslor och känslohantering skulle en annan svårighet 

med enkätundersökningar kunna vara att de medverkande inte vet hur de ska förklara en 

känsla, eller känner sig begränsade på grund av de svarsalternativ som finns.  Eriksson- 

Zetterquist och Ahrne (2011) menar att intervjuer är ett oslagbart verktyg då forskare bland 

annat kan höra individers reflektioner, upplevelser och erfarenheter ur deras synvinkel. De 

menar vidare att forskare genom intervjuer kan fånga några av intervjupersonernas känslor, 

normer och språkbruk (a.a).  Detta innebär för vår studie att vi har kunnat tolka 

intervjupersonernas upplevda känslor genom att vi har varit närvarande under intervjun och 

använt våra sinnesorgan till att lyssna på det som berättas, höra hur det beskrivs, samt se hur 

det uttrycks genom kroppsspråket. Trots att vi i vissa fall har upplevt svårigheter med att tolka 

vissa av intervjupersonernas upplevda känslor, anser vi att ingen annan forskningsmetod hade 

kunnat fånga de upplevda känslorna likt intervjuer.  



   
 

22 

 

Analysmetod 
Svensson (2011) menar att empiriskt material kan tolkas på olika sätt beroende på vilket syfte, 

frågeställningar och vilka förkunskaper forskaren har. Tolkning av empiri beskrivs vara 

grundläggande i kvalitativ forskning, då forskaren utgör sitt eget verktyg och använder sina 

sinnesorgan vid insamlingen av empirin samt vid analyseringen av materialet (a.a). 

Thomassen (2007) menar att tolkning och förståelse är det mest centrala inom hermeneutiken. 

Både under insamling och vid analysering av empirin är forskare påverkade av sin 

förförståelse, vilket innebär att kunskap aldrig är en absolut sanning. Thomassen menar även 

att hermeneutiken kan användas för att förstå det mänskliga livet och människors inre 

upplevda erfarenheter (a.a).  

För att analysera vår empiri läste vi först igenom det transkriberade materialet utan att leta 

efter specifika begrepp eller teman. Rennstam och Wästerfors (2013) menar att forskare i 

början av analysprocessen ska vara öppen och kommentera materialet utan att lägga för 

mycket fokus på teori, begrepp och frågeställningar (a.a). Svensson (2011) beskriver dock att 

teorier är nödvändiga i forskning då de bland annat innehåller perspektiv, begrepp och frågor. 

Teorier är viktiga för att kunna förstå, sortera och analysera empirisk data. (a.a).  Därför 

letade vi vid vår andra genomläsning av materialet efter specifika teman och begrepp som var 

relaterade till vår teori, samt tidigare forskning. För att besvara vår första frågeställning, 

”Vilka känslor upplever verksamma inom kvinnojouren i möten med våldsutsatta kvinnor?”, 

letade vi efter begrepp och meningar i empirin, som sedan kodades till känslor. Efter kodning 

av jourkvinnornas känslor, kategoriserades de mest framträdande känslorna in i kategorierna; 

känslor av vänskap, glädje, ledsamhet, samt känslor av frustration. Då det i kodningen 

framkom två typer av frustration, delades de in i två underkategorier, känslor av frustration 

riktade mot omgivning och frustration i möten med våldsutsatta kvinnor. I kategoriseringen av 

känslor har vi tolkat jourkvinnors upplevda känslor. Jourkvinnor har i vissa fall uttryckt hur 

en känsla känns, snarare än hur känslan benämns. Det har medfört att vi har tolkat in känslan i 

en kategori som exempelvis ”glädje”, utan att intervjupersonerna nödvändigtvis har uttryckt 

att de är ”glada”. Tolkningarna gjordes efter hur vi uppfattade stämningen i rummet vid 

intervjupersonernas uttalanden samt hur de uttryckte sig. Tonläge och kroppsspråk har 

därmed haft betydelse i tolkningen av materialet, likväl som de olika formuleringarna. Alltså 

tolkade vi vissa uttalanden som känslor av glädje om intervjupersonen log och/eller använde 

positiva termer.  
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För att besvara vår andra frågeställning; ”Använder verksamma inom kvinnojouren strategier 

för att hantera de känslor som uppstår i möten med våldsutsatta kvinnor, i så fall vilka?” 

användes en likande analysmetod som ovan. För att upptäcka hanteringsstrategier lästes det 

transkriberade materialet igenom och vi färgmarkerade de delar som belyste jourkvinnors 

hanteringsstrategier. När samtliga intervjuer var genomlästa och hanteringsstrategierna 

kodade, kategoriserades även dessa. Denna kategorisering gjordes utifrån Hochschilds (1983) 

teori om emotionella arbeten, och de strategier som hon beskriver.  

Vår analysmetod innebär därmed att vi i vår studie har intagit en hermeneutisk ansats då vi 

som forskare tolkar och kategoriserar vilka känslor som upplevs, samt vilka 

hanteringsstrategier som används. Därför har vår förförståelse för hur känslor känns påverkat 

vilka känslor som har kodats och kategoriserats. Även vår kunskap om Hochschilds teori om 

emotionella arbeten har påverkat hur vi kategoriserade jourkvinnornas hanteringsstrategier. 

Sammantaget innebär detta att resultatet i vår studie är genomsyrat av våra egna tolkningar, 

och kan därför inte ses som en absolut sanning.  

Validitet och reliabilitet 
Kvale och Brinkman (2009) menar att validitet innebär att forskaren under utförandet av 

intervjun ska kvalitetskontrollera sin studie. Validiteten görs från det att forskningsfrågan 

utformas till dess att studien framställd. Detta sätt att validera sin studie är alltså inte enbart en 

kontroll av den färdiga studien, utan forskaren kontrollerar kvaliteten i alla studiens delar 

samtidig som studien utförs. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att om en studie är 

tillförlitlig och giltig blir nästa steg att undersöka om studien är generaliserbar. De menar 

vidare att intervjustudier kan vara svåra att generalisera då intervjupersonerna till antal oftast 

är för få för att uppnå generaliserbarhet (a.a). Då vi i vår studie har intagit ett hermeneutiskt 

perspektiv som utgår från att vi som forskare har en förförståelse innebär det att vårt resultat 

är tolkat och analyserat efter vår förförståelse om känslor samt vår valda teori. Vi har även 

tolkat enskilda jourkvinnors upplevelser av känslor och hanteringsstrategierna som de 

använde för att hantera känslor. Därför anser vi att vår studie inte kan generaliseras på alla 

verksamma inom kvinnojouren, och detta var inte heller vårt mål med studien.  

Reliabiliteten, eller en tillförlitlighet i en studie påverkas av olika faktorer. Kvale och 

Brinkman (2009) menar att reliabiliteten bland annat kan bero på hur väl intervjuerna är 

transkriberade och om transkriberingen kan uppfattas som tillförlitlig. Reliabilitet innebär 

också att studiens resultat ska kunna reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. 
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I en kvalitativ forskning testar reliabiliteten om intervjupersonerna ändrar sina svar beroende 

på omständigheterna (a.a). Vi har inte genomfört några kontrollintervjuer för att testa 

reliabiliteten i vår studie. Dock anser vi ändå att studien har reliabilitet då vi utförligt har 

redogjort för våra metoder, samt bifogat en intervjuguide. Detta innebär att om en annan 

individ vill reproducera studien är detta möjligt. 

Etiska överväganden 

Under studiens gång har vissa etiska överväganden gjorts. Intervjupersonerna som har deltagit 

i studien gav ett informerat samtycke till att medverka. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

innebär ett informerat samtycke att syftet med studien förklaras för de medverkande. 

Information ska också tilldelas intervjupersonerna att de när som helst under studiens gång 

kan avbryta sitt deltagande (a.a). Att intervjupersonerna själva beslutar om hur länge de 

medverkar i studien och på vilka villkor ingår i självbestämmandekravet. Detta krav innebär 

också att beroendeställning mellan intervjupersoner och forskare ska undvikas 

(Vetenskapsrådet, 2014). Självbestämmandekravet har i vår studie beaktats genom att 

intervjupersonerna själva har valt att medverka i studien. Vidare har detta beaktats genom att 

intervjupersonerna fick information om att de kunde avbryta sitt medverkande i alla skeden av 

studien.  

Konfidentialitetsprincipen tas också i beaktning under studien. Principen innebär enligt Ahrne 

och Svensson (2011) att uppgifter om enskilda individer ska hanteras på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan identifiera intervjupersonerna (a.a). Vi har därmed valt att avidentifiera 

jourkvinnorna och använda fiktiva namn i studien. Det har också gjorts ett medvetet val över 

att inte presentera vilka kvinnojourer intervjupersonerna är verksamma inom. Vi har redan 

under transkriberingen av intervjuerna angett fiktiva namn, för att inte röja personuppgifter i 

samband med studier på universitetets lokaler. Konfidentialitetsprincipen innebär också att 

bevara personuppgifter på ett skyddat sätt (Vetenskapsrådet, 2014). För att 

intervjupersonernas identitet inte ska avslöjas har vi förvarat det utskrivna intervjumaterialet 

på säkert ställe i hemmet. Datamaterialet har endast används till föreliggande studie och 

kommer inte nyttjas till andra ändamål. Det kan relateras till autonomikravet 

(Vetenskapsrådet, 2014) som innebär att insamlat material enbart får användas för 

forskningen. Kravet belyser också att uppgifterna som framkommer inte får utlämnas till 

andra sammanhang (a.a).   
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Arbetsföredelning 
Vi har båda varit delaktiga i genomförandet av samtliga moment i studien. Vi har mestadels 

tillbringat tid på universitetets lokaler för att gemensamt kunna författa studien. Viss 

uppdelning har dock skett vid transkriberingen av intervjumaterialet och vid skrivandet av 

tidigare forskning. Detta har gjorts av praktiska skäl för att kunna skriva på varsitt håll och 

därigenom sammanställa flera texter samtidigt. Arbetsfördelningen har varit jämn vilket 

innebär att vi båda har genomfört lika mycket arbete. Vi har också valt att läsa samt 

komplettera varandras texter genom att göra markeringar i innehållet. Detta har dels gjorts för 

att få en annan aspekt av det som har skrivits men också för att studien som helhet ska ha ett 

enhetligt språk. Resterande delar av kandidatuppsatsen har skrivits tillsammans och i 

situationer där innehåll har tagits bort eller lagts till har detta skett i samförstånd.  

Vid tillfällen då vi har befunnit oss på olika platser vid författandet, har vi varit tillgängliga 

genom Linnéuniversitetets studentmail samt Outlook- mail. Det har medfört att vi har kunnat 

delge varandra information och texter, men även kunnat rådfråga varandra gällande 

språkkorrigeringar och innehåll i studien. Det faktum att vi båda har deltagit i författandet 

igenom hela studien anser vi har varit till fördel. Vi är medvetna om att det kan ha varit mer 

tidskrävande att skriva studiens delar tillsammans, men vi har upplevt många fördelar i 

beslutet. Vi har ständigt haft utrymme för diskussion och möjlighet till att resonera kring 

nyuppkomna idéer, tolkningar och formuleringar.  

Analys och resultat 

Nedan presenteras empirin som har insamlats genom intervjuer med sju enskilda jourkvinnor. 

Fyra av dessa, Camilla, Erika, Greta, och Karin, är anställda på kvinnojouren och resterande 

tre Jana, Kajsa, och Vivianne är aktiva ideellt. Samtliga intervjupersoner har olika lång 

erfarenhet inom kvinnojouren som sträcker sig från sex månader upp till sexton år. Under 

insamlingen av empirin framkommer det att anställda inom kvinnojouren dagligen har en 

kontakt med våldsutsatta kvinnor medan ideella jourkvinnor tillbringar en till två kvällar i 

månaden på kvinnojouren. Under analysen av materialet har vi inte upptäckt att längden på 

erfarenhet inom kvinnojouren påverkar vilka känslor som uppstår hos jourkvinnorna. Däremot 

finns det enstaka skillnader mellan hur jourkvinnor hanterar sina känslor beroende på hur 

länge de har varit aktiva inom kvinnojouren. Detta presenteras närmare under rubriken 

hantering av känslor.  
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Syftet med studien är att utifrån teorin om hantering av känslor i emotionella arbeten, förstå 

hur verksamma inom kvinnojouren upplever och hanterar sina känslor i möten med 

våldsutsatta kvinnor. För att uppnå syftet behöver vi först förstå vilka känslor som 

jourkvinnor kan uppleva i möten med våldsutsatta kvinnor. Därefter kan vi fokusera på hur 

jourkvinnor hanterar känslor som uppstår på kvinnojouren. I analysen kommer vi därmed 

sträva efter att besvara följande frågeställningar;  

1. Vilka känslor upplever verksamma inom kvinnojouren i möten med våldsutsatta 

kvinnor? 

 

2. Använder verksamma inom kvinnojouren strategier för att hantera de känslor som 

uppstår i möten med våldsutsatta kvinnor, i så fall vilka? 

Analys och resultat presenteras parallellt för att upprepningar ska undvikas. För att underlätta 

läsningen har avsnittet delats in i rubrikerna; känslor, samt hantering av känslor, som har 

uppstått utifrån frågeställningarna.  

Känslor 
Inom omsorgsarbeten är det vanligt att känslor uppstår under arbetstid. Känslor som uppstår 

kan vara bland annat kärlek, ilska, rädsla, stolthet och glädje (Olsson, 2008). Även inom 

kvinnojouren framkommer det att många och starka känslor uppstår. Vi har tolkat några av 

känslorna som; ovisshet, osäkerhet, självuppfyllelse, förståelse samt känslor av att göra för 

mycket. De mest framträdande känslorna är dock känslor av vänskap, glädje, ledsamhet och 

frustration, dessa presenteras närmare under rubrikerna nedan. 

Känslor av vänskap 

Majoriteten av jourkvinnorna uttrycker vid intervjutillfällena att de i någon form upplever 

känslor av vänskap i möten med våldsutsatta kvinnor. Jourkvinnornas känslor av vänskap 

skiljer sig från varandra, vilket bland annat kan bero på hur långvariga kontakterna är. Karin 

beskriver en situation där hon kom i kontakt med en våldsutsatt kvinna som hon med tiden 

utvecklade vänskapskänslor till. 

Ja det har varit flera stycken, det allra tydligaste det var väl en kvinna som kom i kontakt med 

för mer än 15 år. […] Vi blev vänner till slut så att det var tillsammans med henne som jag 

gick på socialhögskolan då, det var hon som gjorde… Jag hade ingen aning om hur man ens 

skickade in ansökan eller något, men så det blev så att vi blev vänner.  (Karin) 

Camilla menar att känslor av vänskap som uppstår kan bero på hur långvarig kontakten är. 

Hon anser det vara självklart att en relation bildas när hjälpsökande kvinnor spenderar en 

längre tid på kvinnojouren. 
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En del kvinnor bor, de fastnar ju här, bor längre, ganska lång tid på jouren och då är det klar att 

då får man ju en annan relation. Som nu hon tjejen från Afghanistan hon bodde här i 10 

månader så henne lärde man ju känna ganska väl så att… (Camilla) 

Både Camilla och Karin beskriver känslor av vänskap vid långvariga kontakter med 

våldsutsatta kvinnor. Även inom andra yrken kan känslor av vänskap och tillgivenhet uppstå 

vid varaktiga kontakter. Mauder (2006) beskriver att sjuksköterskor utvecklar 

vänskapskänslor för patienter som de har en lång kontakt med (a.a). Känslor av vänskap till 

hjälpsökande anser Dybicz (2012) även finnas hos socialsekreterare, då de beskriver 

relationer till klienter i termer liknande vänskap (a.a). Både Mauder (2006) och Dybicz (2012) 

anser dock att en tillgivenhet för hjälpsökande kan försvåra professionaliteten (a.a). Vi tolkar 

att de anställda jourkvinnorna inte upplever vänskapskänslor påverka deras professionalitet. 

Vi uppfattar inte heller att de ideellt verksamma upplever känslorna av vänskap som 

problematiska. Anledningen att jourkvinnorna upplever känslor av vänskap som 

oproblematiska kan relateras till kvinnojourens huvudprincip, som enligt Hermansson et. al 

(2010) innebär att jourkvinnorna ska hjälpa våldsutsatta kvinnor som medmänniskor. 

Hermansson et. al (2010) menar att de första verksamma inom kvinnojouren skulle hjälpa 

våldsutsatta kvinnor som medsystrar och ge stöd utan att inta professionell roll (a.a). Trots att 

många kvinnojourer idag har anställd personal och därmed en viss professionalitet, uppfattar 

vi genom intervjupersonernas beskrivningar av vänskap, att jourkvinnornas roll som 

medsystrar fortfarande lever kvar. 

Kajsa som i grunden är sjuksköterska, beskriver att hon i större utsträckning kan utveckla 

känslor av vänskap till våldsutsatta kvinnor än till patienter på hennes dagliga vårdarbete. Hon 

anser det bero på att hon inom kvinnojouren inte har några ”[…] avsikter alls liksom, min 

avsikt är ju bara att vi ska ha ett fint möte att hon ska må bra liksom när vi träffas”, medan 

hon som sjuksköterska ” är ju ute efter information från patienten liksom”. Kajsa beskriver 

vidare;  

Och jag försöker att vara att vi är på samma nivå, jag försöker att inte vara över dem 

[våldsutsatta kvinnorna] eller, utan verkligen vara en vän och då, då kan det ju liksom bildas, 

då är ju det mer grogrundat att bilda, att man blir mer vänner än som sjuksköterska i sig där går 

jag ju in och är mer över så… att nu ska vi göra detta och detta nu är det så. (Kajsa) 

Ovanstående citat visar att Kajsa har en vilja att skapa vänskapskänslor till våldsutsatta 

kvinnor. Då Kajsa försöker agera som en jämlike och vän, tolkar vi det som att det krävs en 

viss ansträngning för att uppnå känslor av vänskap. Hon beskriver även att det finns en 

acceptans för känslor av vänskap inom kvinnojouren. Hochschild (1983) menar att det finns 
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känslor som är lämpliga i vissa situationer men olämpliga i andra. Hochschild anser vidare att 

när lämpliga känslor inte finns närvarande, bör dessa frambringas (a.a). Då Kajsa uttrycker att 

hon försöker vara en vän, tolkar vi det som att hon önskar frambringa känslor av vänskap. 

Erika beskriver att hon anser att vänskap till våldsutsatta kvinnor är acceptabelt. Hon menar 

dock att jourkvinnor inte bör involvera våldsutsatta kvinnor i det privata livet.  

Och samtidigt så har vi ju pratat hela tiden om att man får inte låta dom komma för nära. Utan 

man kan gå ut och fika och man kan göra roliga saker och sådär va, men man bjuder inte hem 

och liksom involverar i det dagliga, sitt dagliga liv utan man kan ändå vara en god vän. (Erika) 

Erika behöver också arbeta med sina känslor av vänskap. Till skillnad från Kajsa, innefattar 

hennes känsloarbete att hon försöker minimera känslor av vänskap som kan uppstå.  Denna 

minimering gör hon för att inte låta vänskapskänslorna påverka hennes privatliv. Minimering 

innebär, enligt Hayes och Metts (2008), att känslor som finns närvarande förminskas.  

Resultatet av Hayes och Metts studie visar att minimering ofta sker vid tillfällen då negativa 

känslor, så som ilska, upplevs (a.a). Då flertalet jourkvinnor beskriver känslor av vänskap i 

positiva sammanhang, har vi även valt att tolka vänskapskänslor som positiva. Till skillnad 

från respondenterna i Hayes och Metts (2008) studie, minimerar jourkvinnan Erika positiva 

känslor som uppstår. Erika anser att vänskapskänslor kan vara positiva i viss grad. Dock 

menar hon att om känslorna involveras i det privata livet kan det istället leda till svårigheter. 

Hon förklarar detta vidare genom att nämna en händelse, där en jourkvinna hade fått en stark 

vänskapsrelation till en våldsutsatt kvinna. Då kvinnan beslutade sig för att lämna 

kvinnojouren och återvända till våldsförövaren, beskriver Erika att jourkvinnan blev negativt 

känslomässigt påverkad och idag, ett år senare, fortfarande mår dåligt. Vi tolkar därför Erikas 

minimering av vänskapskänslor som ett försök att undvika att bli negativt påverkad i 

privatlivet.  

Trots att majoriteten av jourkvinnor uttrycker känslor av vänskap i möten med våldsutsatta 

kvinnor, beskriver en av jourkvinnorna att hon inte önskar utveckla vänskapskänslor. Greta 

anser att hennes arbete på kvinnojouren är att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor, utan 

att involvera känslor av vänskap, ”Och det är inte en väninna jag har med mig flera år 

framöver eller resten av livet”. Även vissa socialsekreterare i Dybicz (2012) studie anser att 

vänskapskänslor till klienter inte är önskvärda, då de anser att vänskapskänslor kan försvåra 

gränssättningar i arbetet (a.a). Greta belyser vikten av att distansera sig från våldsutsatta 

kvinnor då det annars finns en risk att bli utbränd. Greta menar att hon därför måste ha en viss 

gräns för hur nära kontakten till våldsutsatta kvinnor kan bli. Vi tolkar därför Gretas ovilja att 
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utveckla vänskapskänslor som ett sätt för henne att lättare kunna sätta gränser i kontakten med 

våldsutsatta kvinnor, och därmed undvika utbrändhet.   

Glädje 

Nästintill samtliga jourkvinnor uttrycker att de har känt glädje i möten med våldsutsatta 

kvinnor. Glädjekänslorna beskrivs framförallt uppkomma när före detta våldsutsatta kvinnor 

förbättrar sin livssituation. Vivianne berättar att hon för cirka tre år sedan träffade en ung 

kvinna på kvinnojouren som hon fick bra kontakt med. Kvinnan, som lämnade kvinnojouren 

och flyttade till eget boende, kan fortfarande väcka känslor av glädje hos Vivianne; ”Alltså 

jag blev ju glad med den här tjejen då när hon kom vidare och som jag fick kontakt med så att 

säga. Det är väl henne jag kommer ihåg då mest så att säga”. Även Camilla beskriver att hon 

känner glädje i samband med våldsutsattas utveckling ”Ibland är det ju jätteroligt, och liksom 

det är ju härligt att man ser att en del tjejer växer liksom att, och de flyttar härifrån och de får 

egen lägenhet och jobb och försöker skaffa sig jättebra liv”. Vivianne beskriver även diverse 

händelser på kvinnojouren som väcker känslor av glädje. 

Ja då blir man ju glad! Ja! Man gläds ju med dem så att säga. […] Så att nej men det är väl att 

glädjas med, att de har fått ett boende, för det är ju inte heller så himla lätt liksom… Och att 

man hoppas då, och likadant hör att de ska börja studera, och att barnen kommer in och får de 

här mer ordnade förhållandena som gör att de kan få sitt eget så att säga. (Vivianne)  

Jourkvinnorna upplever känslor av glädje i situationer där före detta våldsutsatta kvinnor får 

ordnade livsförhållanden. Olsson (2008) beskriver att anställda inom sjukvården är 

känslomässigt engagerade och upplever känslor av glädje då ett bra arbete utförs och patienter 

får god vård. En barnmorskas känslor påverkas exempelvis huruvida en förlossning 

genomförs bra eller mindre bra (a.a). Glädjekänslor över att utföra ett bra arbete uppstår inte 

enbart inom hälso- och sjukvården, utan förekommer även inom kvinnojouren. Majoriteten av 

jourkvinnorna uttrycker att ett bra utfört arbete innebär att hjälpa kvinnor till förbättrade 

livssituationer. Det kan förklara varför jourkvinnorna upplever känslor av glädje i situationer 

där våldsutsatta kvinnor får ordnade livssituationer. 

Glädjekänslor uppstår inte enbart i samband med våldsutsatta kvinnors förändrade 

livssituationer. Det framkommer även att samtliga jourkvinnor trivs med arbetet på 

kvinnojouren, vilket vi tolkar framkallar känslor av glädje hos dem. Camilla förklarar trivseln 

på hennes arbete på följande sätt; ”Och trivs jättebra [på kvinnojouren], och kan inte tänka 

mig något annat nu kan jag säga. Det kan jag faktiskt inte göra, det är ett kanonjobb 
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verkligen”. Vi tolkar att även Jana upplever känslor av glädje på kvinnojouren, då hon 

uttrycker en stolthet över arbetet hon utför. 

Jag blir stolt över att vara med faktiskt. Därför att det är så många yrkesgrupper som 

representerar och alla liksom som är engagerade och som ger oss sin tid. Jag tycker det är 

fantastiskt att få vara med på ett hörn och få göra någonting som känns meningsfullt så. (Jana) 

Vi tolkar Kajsas beskrivning av att göra världen bättre, som en glädje över att utföra ett 

meningsfullt arbete ”[…] jag känner ändå att jaa, jag gör världen något, något, något lite, lite 

bättre genom att liksom göra detta [arbetet] faktiskt”. Greta beskriver, liksom Camilla, trivsel 

med sitt arbete, ”Det är ett kanonjobb jag har”. Det framgår att arbetet på kvinnojouren 

berikar Greta med positiv energi, som hon menar kommer från ett kunskapsutbyte mellan 

henne och våldsutsatta kvinnor. Bland annat får Greta kunskap om våldsutsatta kvinnors 

kulturer och bakgrund, samtidigt som hon bidrar med egna erfarenheter.  

Jourkvinnorna uttrycker ovan känslor av glädje över att utföra ett meningsfullt arbete, samt 

över våldsutsatta kvinnors förändrade livssituationer. Hochschild (1983) menar att det finns 

olika former av glädje, varav somliga är olämpliga i olika situationer. En form av glädje som 

Hochschild anser vara olämplig är glädjen över ett arv, som kan uppstå på en begravning. De 

känslor som anses olämpliga bör hanteras och inte uttryckas (a.a). Dock tolkar vi både glädjen 

som uttrycks över våldsutsattas förändrade livssituationer samt glädjen över att medverka i 

kvinnojouren som oproblematiska, då jourkvinnorna inte uttrycker några försök att hantera de 

känslor av glädje som uppstår. Det beror på att det är socialt acceptabelt att känna glädje för 

andra, och över sin tillvaro på arbetet, vilket innebär att denna form av glädje inte kräver 

vidare hantering.  

Känslor av glädje uppstår även hos jourkvinnor då kvinnojouren får erkännande från 

utomstående aktörer. Vivianne beskriver att glädjekänslor uppstår då kvinnojouren får 

långvarigt ekonomiskt bidrag för att bedriva verksamheten, ”Och då blev man ju glad för 

kvinnojourens skull, att man liksom då så att säga, vi behövs, för man behöver personal som 

jobbar med det kontinuerligt hela tiden plus oss ideellt så att säga”. Vi tolkar kommunernas 

ekonomiska bidrag som att de uppskattar kvinnojourens arbete. Olsson (2008) menar att det 

inom sjukvården är vanligt förekommande att sjuksköterskor känner sig betydelsefulla och 

behövda då patienter visar uppskattning (a.a). I Viviannes exempel kommer uppskattningen 

från kommunen, vilket bekräftar arbetet som kvinnojouren utför och Vivianne känner sig 

därmed behövd.  
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Det framgår av ovanstående citat att jourkvinnorna upplever känslor av glädje över att 

medverka i kvinnojouren och över att utföra ett meningsfullt arbete. Det framkommer 

även att jourkvinnorna känner glädje då våldsutsatta kvinnor förändrar sin 

levnadssituation, samt då kvinnojouren får bekräftelse från utomstående aktörer. 

Sammantaget påvisar det att jourkvinnorna, trots det känslomässigt krävande arbetet på 

kvinnojouren, upplever känslor av glädje. Erika upplever känslor av glädje i större 

utsträckning än ledsamhet. ”Och det är ju tråkiga saker men det är ju, vi skrattar ju mer än 

vad vi gråter”. 

Ledsamhet 

Ledsamhet är en återkommande känsla i jourkvinnornas berättelser. Endast en av samtliga 

jourkvinnor uttrycker att hon inte har upplevt känslor av ledsamhet i arbetet på kvinnojouren. 

Främst uppkommer ledsamhet då jourkvinnor tar del av våldsutsatta kvinnors livsöden. 

Vivianne beskriver ledsamheten på följande sätt ”Ja, för man berörs ju så att säga av den här 

människan och livssituationen”. Även Kajsa beskriver att känslor av ledsamhet uppstår då hon 

tar del av våldsutsatta kvinnors livshistorier;  

Mm, ja… Nej men det är ju, ja, det har jag verkligen blivit. Alltså de, de berättelserna, eller de 

kvinnorna som står helt utan familj och det är liksom [---]. Och det är andra kvinnor som också 

har blivit just så med, kommit hit från ett annat land och så har den här mannen slagit dem. 

Och så liksom inga vänner, ingenting, utan får helt börja om från scratch då… Det är ju 

liksom, där berör det mest tycker jag liksom, just när man står där, just står här och nu, liksom 

helt ensamma. Sen aah… det är tufft. (Kajsa) 

Under intervjutillfället uttrycker Vivianne en känsla av ledsamhet när våldsutsatta kvinnor 

väljer att återförenas med våldsförövarna. 

Jag tycker ju det är synd i så fall, för det skönaste vore ju om det inte fanns överhuvudtaget 

naturligtvis, men nu är det ju så och… eh... ja... Man tycker ju det är synd så att säga. Det är 

väl det man kan… och hoppas att man [den våldsutsatta kvinnan] kanske nästa gång i så fall 

tar ett beslut och då få ett stöd och hjälp och kan gå vidare i så fall. (Vivianne) 

Jourkvinnorna beskriver en ledsamhet när de tar del av våldsutsatta kvinnors livshistorier, 

samt då våldsutsatta kvinnor beslutar att återgå till våldsförövarna. Vi tolkar därför att 

jourkvinnor upplever empati i mötet med våldsutsatta kvinnor. Trevithick (2003) menar att 

empati är betydelsefullt i arbete med utsatta individer eftersom det kan skapa en öppen och 

ärlig interaktion. För att kunna känna empati och leva sig in i utsattas situation, menar 

Trevithick att hjälparen måste vara medveten om sina egna känslor (a.a). Jourkvinnorna visar 

en medvetenhet om sina känslor då de beskriver känslor av ledsamhet över våldsutsatta 
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kvinnors livshistorier. Förutom medvetenhet om sina egna känslor visar jourkvinnorna även 

en förståelse för våldsutsattas livssituation. Även i Hermanssons et al (2010) utvärdering av 

Sveriges kvinnojourer framkommer det att jourkvinnor har en förståelse för våldsutsatta 

kvinnor och beskrivs vara de enda som kan sätta sig in i våldsutsattas situation (a.a).   

Känslor av ledsamhet uppstår inte enbart då jourkvinnorna får en inblick i våldsutsatta 

kvinnors gripande livssituationer. Karin beskriver en händelse som har väckt sorg hos henne. 

Hon fick som tidigare nämnt en nära och långvarig relation med en hjälpsökande inom 

kvinnojouren. Relationen varade i cirka tretton år och fick ett sorgligt avslut då den 

hjälpsökande kvinnan begick självmord. Karin påverkades starkt av detta och kan idag, två år 

efter händelsen, fortfarande bli känslomässigt berörd.    

Så henne tänker jag ju på om inte dagligen så i alla fall många gånger i veckan fortfarande. 

Men samtidigt så känner jag ingen jättesorg, för hon har mått så fruktansvärt dåligt och åkte in 

och ut så mycket, gjort så många självmordsförsök och skadat sig själv så fruktansvärt mycket, 

så hon har det bra där hon är nu. Så det är liksom en sorg jag kan leva med. (Karin) 

Även Greta har haft en varaktig kontakt med en före detta våldsutsatt kvinna som har varit 

bosatt på kvinnojouren. Greta beskriver vidare att kontakten kommer att förändras, då den 

före detta våldsutsatta kvinnan har fått ett arbete på annan ort och ska därmed flytta. 

Situationen har skapat känslor av ledsamhet hos Greta. 

”Och hon har läst till sjuksköterska, tyvärr så är det ju så att det är mycket oregelbundna tider, 

och nu flyttar hon på sig för att enbart få dagjobb. Och det är lite sorgligt för jag har haft henne 

i så att säga tio år.” (Greta) 

Både Greta och Karin beskriver en långvarig kontakt till våldsutsatta kvinnor som de har 

träffat genom kvinnojouren. De beskriver även att avslutet på dessa kontakter resulterar i 

känslor av sorg. Som nämnt tidigare menar Mauder (2006) att sjuksköterskor som har 

långvarig kontakt med patienter kan känna tillgivenhet för individerna de vårdar (a.a). Vi har 

tidigare tolkat att långvariga kontakter kan leda till känslor av vänskap (se sidan 24). Vi tolkar 

även här att Greta och Karin genom långvariga kontakter har utvecklat vänskapskänslor till 

våldsutsatta kvinnor. Detta kan vidare förklara varför känslor av sorg uppstår hos nämnda 

jourkvinnor när kontakterna avslutas. 

Trots att Kajsa uttrycker att hon kan uppleva ledsamhet, menar hon att känslan inte 

förekommer i stor omfattning ”Nej men som under de sex åren så är det väl fem-sex gånger 

man verkligen har varit berörd på allvar, på allvar berörd”. Även Erika beskriver att känslor 

av ledsamhet kan uppstå i möten med våldsutsatta kvinnor, men menar att hon inte låter 
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känslan ta överhanden, ”Men jag kan inte säga att jag gråter med kvinnorna, nej jag är inte 

där. Nej… man kan ju känna med, ibland kan det komma väldigt nära och det kan kännas lite 

tjockt i halsen och så, men ja”.   

Frustration  

Det framkommer att jourkvinnorna upplever känslor av frustration i situationer när 

våldsutsatta kvinnor väljer att återvända till våldsförövarna. Majoriteten av jourkvinnorna 

upplever även en frustration som riktas mot aktörer som kvinnojouren har ett samarbete med. 

Dessa aktörer kan vara kommuner, socialtjänst samt rättsväsendet. När känslor av frustration 

riktas mot kommuner, orsakas de huvudsakligen av ekonomiska faktorer. Camilla uttrycker 

att det mest påfrestande med hennes arbete är ovissheten kring hur länge kvinnojourens 

verksamhet kommer att bedrivas. Camilla beskriver vidare en känsla av frustration över att 

ständigt ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen.  

Man har hela tiden en klump i magen och undrar att jaha kommer det pengarna in från 

kommunen, och har man jobbet kvar om två månader eller så va. Det blir ju en ytterligare 

påfrestning, det blir det ju helt klart. Sen att kunna veta att nu har vi pengar till att bedriva 

verksamheten vidare, och vi kan koncentrera oss på annat än att skriva tiggarbrev. Det hade 

känts rätt skönt, så visst det ger ju en ytterligare påfrestning det gör det ju. (Camilla) 

Även Vivianne uttrycker frustration över samarbetet med kommuner och landsting. Hon anser 

att kommuner för över ett stort ansvar på kvinnojouren, trots ansvaret gav kommunen tidigare 

enbart kortsiktigt ekonomiskt stöd till kvinnojouren. Vivianne menar därför att kommunerna 

”smiter undan”, som hon uttrycker det. 

Att uppleva negativa känslor i samband med ekonomiska faktorer uppstår inom flertalet 

yrkesgrupper. Inom hälso- och sjukvården kan ekonomiska nedskärningar leda till minskade 

resurser. På grund av nedskärningar kan vårdpersonal uppleva känslor av nedstämdhet och 

desperation på arbetet. Det kan resultera i ett minskat engagemang för arbetet som utförs 

(Olsson, 2008). Trots att vårdarbetare beskrivs uppleva desperation vid ekonomiska 

svårigheter, tolkar vi istället jourkvinnors känslor i liknande situationer som frustration. 

Ekonomiska nedskärningar på kvinnojouren leder inte enbart till minskade resurser utan kan 

även leda till nedläggning av kvinnojourens verksamhet. Då jourkvinnorna under intervjun 

beskrev osäkra arbetsförhållanden och ekonomiska begränsningar, upplevde vi under 

intervjutillfället att de kände irritation snarare än desperation. 

Utöver frustration gällande ekonomiska faktorer framkommer det att jourkvinnorna även 

upplever känslor av frustration över socialtjänstens agerande. Frustrationen uppstår då 
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jourkvinnorna anser att socialtjänstens agerande försvårar våldsutsatta kvinnors situation. 

Karin beskriver att det främst är myndigheternas agerande som frambringar känslor av 

frustration hos henne.   

Allt det här som kvinnan förväntas göra med att skydda sig och barnen, det håller inte sen när 

samhällets andra krav på att det ska vara umgänge och kanske fortsatt gemensam vårdnad 

kommer in, så att de hamnar i sådana moment 22 situationer så det är helt galet. Så det är 

frustrerande, så det är aldrig kvinnorna själva eller vad de gör eller inte gör som utgör 

frustrationen, utan det är när man ska stångas med olika myndigheter då. Det kan vara 

socialtjänst eller polis eller rättsväsende, familjerätt, när det bara inte… Det går liksom inte 

göra det bra på något sätt för alla gömmer sig bakom den delen av lagstiftningen som de måste 

göra. Fast ibland tror jag att det skulle gå att göra många saker på smidigare sätt. (Karin) 

Även Erika beskriver en frustration över socialtjänstens agerande i barnavårdsutredningar. 

Hon anser att våldet som kvinnor har blivit utsatta för många gånger förbises i utredningar 

gällande vårdnad om barn.  

För man har inte pratat om våldet [i utredningar], för man pratar om det, ursäkta mig BBIC, 

jävla BBIC, nej så ska jag inte säga. Men man tittar bara på barnets bästa, och det är ju jättebra 

och det är fantastiskt, men man har då glömt bort våldet, det pratar man inte om. Men liksom 

hallå det finns ju bevis på, hon var ju på sjukhuset där och hade skador för han hade ju 

våldtagit henne när hon var där och skulle hämta saker, eller någonting sådant. Men nej då 

tittar man på hur han är som pappa. Bara titta på hur han är som pappa. Och glömmer bort det 

och utreder inte våldet, och det är, men det har ju socialen fått mycket kritik för. (Erika) 

Det framkommer att Kajsa också upplever känslor av frustration över socialtjänstens 

agerande. Hon anser det vara tragiskt att våldsutsatta kvinnor behöver vänta en längre tid på 

att bli tilldelade handläggare. Kajsa menar därmed att våldsutsatta kvinnor befinner sig i 

ovisshet om vilken hjälp de kommer tilldelas. Nedan beskriver Kajsa frustrationen; 

Men det som är tragiskt just det är att de inte, att det tar så lång tid med allting, att de inte får 

svar från sina handläggare och, liksom nej men nu har jag träff med henne nästa vecka. De får 

liksom väldigt lång väntan och det är ju, det är ju tufft när man är i den situationen. För då vet 

man liksom inte hur blir det liksom med, det kanske inte blir någonting alls, jag kanske inte får 

den där hjälpen jag behöver ha, tänk om han ja, kommer efter mig, och ja, då är det kört då 

liksom. (Kajsa) 

Karin upplever en känsla av frustration som riktar sig mot omgivningen. Frustrationen uppstår 

då socialstyrelsen och regering anser att kvinnojouren bör professionaliseras, något som Karin 

riktar kritik mot. Hon menar att kvinnojourens interna utbildning bidrar med tillräcklig 

professionalitet, och menar därmed att det inte krävs någon specifik yrkesutbildning för att 

vara verksam inom kvinnojouren.  



   
 

35 

 

Och det kan ju göra mig lite förbannad, eller mycket förbannad, när man pratar nu om så att 

säga från socialstyrelsen och från regering kanske att jourerna ska professionaliseras. Ja vad är 

professionalism, vi har ju inga krav på att man ska ha en viss yrkesutbildning, utan man ska ha 

genomgått jourernas interna utbildning, det är den som är det viktiga. (Karin) 

Karin uttrycker också en frustration som riktar sig mot en lagstiftning som enligt henne 

förvärrar våldsutsatta kvinnors situation.  

Ja, det är som jag sade de mest tragiska fallen det är kvinnor som kommer hit som så kallade 

fru importer som ska stå ut i, till det har gått två år, för att kunna få stanna i Sverige. Och så 

kommer de i kontakt med oss när de kanske har varit här i bara några månader och vi vet att 

lämnar hon nu så kommer hon sannolikt inte att få stanna och det är ju för jävligt alltså. Det är 

en lagstiftning som är, ja den är så vedervärdig att jag vet inte. Bara bort med skiten med en 

gång. [---] Och ja, nej det är helt absurt, skit lagstiftning. (Karin) 

Under intervjun förklarar Karin att lagstiftningen som beskrivs ovan försvårar hennes arbete. 

Hon menar att det är svårt att stödja en kvinna som riskerar sin fysiska och psykiska hälsa 

oavsett om hon lämnar våldsförövaren eller inte. Karin anser att svårigheten beror på att 

kvinnan antingen riskerar utvisning från landet, eller att bli utsatt för våld i nära relation.  

Att ge våldsutsatta kvinnor stöd i kontakten med myndigheter, är en av jourkvinnornas 

främsta arbetsuppgifter (Hermansson et al., 2010). Den frustration som jourkvinnorna 

beskriver riktad mot socialtjänst och andra samarbetspartners, tolkar vi kunna försvåra det 

stöd som ska ges till våldsutsatta kvinnor. Eftersom jourkvinnor ska agera som medmänniskor 

och hjälpa kvinnor till en förbättrad livssituation, kan svårigheter i samarbetet med andra 

myndigheter uppstå då olika aktörer har olika syften. Detta blir tydligt då handläggare inom 

socialtjänsten beaktar barnets bästa och strävar mot en gemensam vårdnad, medan 

jourkvinnor arbetar för att våldsutsatta kvinnor ska frigöra sig från våldsförövaren. Häggblom 

och Möller (2007) menar att våldsutsatta kvinnor kan uppleva att socialtjänsten tar mannens 

parti (a.a). Denna uppfattning ser vi även hos jourkvinnorna då de beskriver att socialtjänsten 

enbart ser till hur mannen är som fader, och därigenom förbiser våldet som han har utsatt 

kvinnan för. Dock så visar även Häggblom och Möllers (2007) studie att våldsutsatta kvinnor 

i stor utsträckning är nöjda med socialarbetarna som hjälpte dem med ekonomi och praktiska 

frågor, men även var förstående och lyssnade till deras berättelser (a.a). Att våldsutsatta 

kvinnor är nöjda med hjälpen som de har mottagit, motsäger jourkvinnornas åsikter då de 

anser att socialtjänsten i vissa situationer, förvärrar våldsutsatta kvinnors livssituation.  
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 Frustration i möten med våldsutsatta kvinnor 

Det framkommer att jourkvinnor även kan känna frustration i möten med våldsutsatta 

kvinnor. Nedanstående citat framhäver Camillas frustration över en våldsutsatt kvinnas beslut 

att återgå till våldsförövaren.  

Det måste jag säga att det var ett stödsamtal med en tjej som satt här och blåtira och blåsprängt 

öga och hon hade flera tänder utslagna. Tjugotre år var hon och skulle precis flytta ihop med 

den här killen då, och hon sitter här och försvarar honom. Då tänkte jag hade han varit här 

hade man ju velat strypa honom eller så, och försöka hålla sig lugn då och förklara att alltså... 

[…] Men hon var liksom inte där, hon lyssnade inte på det örat, så hon gick ju vad jag vet 

tillbaka. Och jag tyckte det var skitjobbigt att inte kunna på något sätt kunna få henne förstå 

att, du ska inte tillbaka till honom igen. Så det är jobbigt, det tyckte jag var jobbigt. (Camilla)  

Även Erika uttrycker en känsla av frustration då en våldsutsatt kvinna beslutar sig för att 

återvända till den våldsutövande mannen. Hon menar dock att dessa känslor inte bör uttryckas 

inför kvinnan för att skapa ett förtroende, då hon anser att den våldsutsatta kvinnan med stor 

sannolikhet kommer bli utsatt för våld igen. Erika menar att förtroendet krävs för att den 

våldsutsatta kvinnan ska våga återuppta kontakten med kvinnojouren. 

Och det är ju samma när en kvinna går tillbaka, så står vi ju och ler men så kan man ju tycka 

att men vad fan så. För jag menar hade jag sagt det att, går du nu så ska du minsann, och tänk, 

vem ska hon vända sig till nästa gång? För vi vet att det kommer hända igen. (Erika) 

Även Camilla beskriver frustrationen som kan uppstå då våldsutsatta kvinnor bestämmer sig 

för att återvända våldsförövarna. Precis som Erika, anser Camilla att frustrationen som 

uppstår inte bör delges den våldsutsatta kvinnan. 

Man tänker ju hela tiden att liksom åh, men fatta någon gång att han blir inte snällare och så 

där va, men det är… Så sitter dom här tjejerna och ’han hade det så jobbigt med sin före detta’ 

och man känner bara, nej! För det är jättejobbigt att inte vräka ut sig, att snälla förstå nu det 

här, du kan inte, han blir inte bättre och så vidare, men du liksom. Nej det är jättejobbigt. 

(Camilla)  

En minoritet av jourkvinnorna uttrycker att känslor av frustration kan uppstå i möten med 

våldsutsatta kvinnor, i situationer där de beslutar sig för att återvända till våldsförövarna. 

Dock menar både Camilla och Erika att känslor av frustration inte bör uppvisas i våldsutsatta 

kvinnors närvaro. Då de anser att frustrationen inte bör uttryckas, tolkar vi att känslor av 

frustration kräver hantering och bearbetning. Enligt Hochschild (1983) är det de olämpliga 

känslorna som behöver hanteras för att omvandlas till mer lämpliga känslor (a.a). Vi tolkar att 

frustrationen som uppstår i möten med våldsutsatta kvinnor är en olämplig känsla på 

kvinnojouren. Frustrationen behöver därmed hanteras och bearbetas för att omvandlas till en 

mer lämplig känsla. Att merparten av jourkvinnorna inte beskriver känslor av frustration i 
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möten med våldsutsatta kvinnor, tolkar vi som att de har förmågan att hantera sina känslor. 

Därigenom kan det förstås varför enbart två av sju jourkvinnor uttrycker frustration i 

situationer där våldsutsatta kvinnor beslutar att återgå till våldsförövarna.  

Hanteringsstrategier  

Det framkommer att verksamma inom kvinnojouren behöver hantera känslor som uppstår i 

möten med våldsutsatta kvinnor. Hochschild (1983) menar att vissa yrkesutövare bör hantera 

sina känslor som uppstår under arbetet. Hanteringen menar Hochschild krävs då det finns 

olika känsloregler som styr vilka känslor som är lämpliga i olika sociala situationer. 

Känsloregler återfinns både inom privat- och arbetslivet (a.a). Beroende på vilket yrke man är 

verksam inom ser känsloregler olika ut, vilket innebär att det finns olika förväntningar på hur 

verksamma inom ett yrke ska känna. Yrkesverksamma kan i vissa fall uppleva att de inte 

uppnår omgivningens förväntningar på hur de ska uttrycka sina känslor. I dessa situationer 

behöver de arbeta med och hantera sina känslor för att omgivningen ska anse känslouttrycken 

som lämpliga (Mauder, 2006). Även Hochschild (1983) beskriver att yrkesverksamma 

behöver hantera sina känslor för att uppnå omgivningens förväntningar. Hochschild menar 

exempelvis att olämpliga känslor bland annat bör förtryckas och lämpliga känslor 

frambringas. Detta kan göras genom att antingen förändra känslouttryck eller förändra den 

faktiska känslan (a.a). 

Att dölja vissa känslor för våldsutsatta kvinnor är en hanteringsstrategi som jourkvinnorna 

använder sig av i arbetet på kvinnojouren. Andra strategier som används inom kvinnojouren 

har vi tolkat som djupt agerande, som innebär att jourkvinnorna försöker förändra sina 

känslor. Dessa hanteringsstrategier presenteras nedan, under rubrikerna ytligt- och djupt 

agerande.   

”Att hålla ett glatt yttre” - Ytligt agerande 

Inom kvinnojouren tolkar vi att ytligt agerande innebär att jourkvinnor inte uttrycker vissa 

känslor som de upplever, utan istället döljer dem inför våldsutsatta kvinnor. Jourkvinnan 

Erika beskriver att hon inte kan reagera med chock då hon tar del av våldsutsatta kvinnors 

traumatiska livshändelser. Erika menar att hon istället måste ha ett ”stoneface”, som hon 

uttrycker det, vilket innebär att hon inte kan uttrycka de känslor som uppstår utan istället bör 

ha ett neutralt ansiktstuttryck. Även Greta beskriver att hon inte kan uttrycka den chock som 

hon kan uppleva i möten med våldsutsatta kvinnor; 

Att nolla dig själv. Det handlar inte om vad jag tycker, tänker, och ska absolut inte heller visa 

när hon då berättar hur hon blev jagad i lägenheten, och fick en kniv i ryggen och hoppade ut 
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genom balkongen så får jag inte säga, NÄMEN HERREGUD, DU MÅSTE POLISANMÄLA! 

(Greta) 

Camilla uttrycker att hennes arbete på kvinnojouren i vissa situationer innefattar skådespeleri, 

då hon inte får reagera på våldsutsatta kvinnors berättelser. Detta innebär bland annat att hon 

döljer förvåning och chock i möten med kvinnorna. 

Så man får egentligen inte visa, reagera på det de berättar. Hur hemskt det än är så får man ju 

inte visa att, oj Herregud det var det värsta jag hört eller någonting sånt, så får man absolut inte 

säga. För då, jaha tänkte hon att det var det värsta hon hört, för då vill ju inte jag [den 

våldsutsatta kvinnan] berätta. Liksom det är ju det ah… som gör att man… det är spela lite 

teater om dagarna. (Camilla)  

Greta, Erika och Camillas upplevelser av att inte kunna uttrycka sina känslor av chock, tyder 

på att de behöver neutralisera sina känslor. Hayes och Metts (2008) förklarar att neutralisering 

innebär att känslor som upplevs inte kan uttryckas (a.a). För jourkvinnorna betyder 

neutraliseringen med andra ord att de nollställer sitt känslouttryck.  

Vi tolkar att jourkvinnorna även använder ytligt agerande i situationer då våldsutsatta kvinnor 

väljer att återvända till våldsförövarna. Erika uttrycker att hon i mötet med våldsutsatta 

kvinnor inte kan uttrycka sin frustration, då hon måste upprätthålla ett glatt yttre; ” […] jag 

måste hålla ett glatt ansikte det måste jag göra ju. För att de ska ha förtroende att komma 

tillbaka nästa gång när det händer”. Även Camilla döljer sina känslor i möten med kvinnor 

som har beslutat sig för att återgå till våldsförövarna. Hon menar att hon i mötet måste 

uppvisa ett lugn, för att senare få utlopp för känslorna, ”Då får man ju skrika när de gått 

härifrån och så vidare, och försöka ändå ta det lugnt och metodiskt och säga att i de flesta fall 

så blir det ju inte bättre.  Men vi kan ju inte, det är du som bestämmer”. Camilla beskriver 

nedan att hon som jourkvinna alltid måste vara varsam med hur hon uttrycker sig. 

[…] det är någon som tycker, som vill gå tillbaka så får man ju inte säga att, nähej det var det 

dummaste du kunde göra, även om man kanske tänker det utan att, ja, nej, visst vill du ge det 

ett försök absolut gör det. Man får absolut inte skuldbelägga där heller då. Men det är, man får 

ju ibland bita sig i tungan och tänka efter att, vad man ska säga och så. Så det är ju också lite, 

det tar ju mycket energi det här med att man inte egentligen kan vara ärlig och kan spotta ut 

allting som man tänker. Utan man måste hela tiden tänka innan man pratar, och tänka på hur 

kommer hon att uppleva det jag säger här nu, [hur] kommer hon att tolka det? (Camilla) 

Inom kvinnojouren tolkar vi att bland annat att känslor av frustration och chock är olämpliga 

att uttrycka i möten med våldsutsatta kvinnor. Att det förekommer olämpliga känslor på 

kvinnojouren visar att det finns känsloregler som jourkvinnor behöver anpassa sig efter. På 

grund av dessa känsloregler behöver jourkvinnor aktivt arbeta med sina känslor för att 
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uttrycka lämpliga känslor. För att göra de förändringar som krävs i olämpliga känslor menar 

Hochschild (1983) att det finns hanteringsstrategier. En av dessa hanteringsstrategier är ytligt 

agerande som enbart syftar till att förändra ett känslouttryck utan att förändra känslan i sig. 

Därmed görs förändringar i en individs kroppsspråk och ansiktsuttryck för att betraktaren ska 

tro att en viss känsla är närvarande. Ytligt agerande innebär för de flyvärdinnor som 

Hochschild har studerat att de, trots sin irritation, ler mot resenärerna de möter. Det glada 

uttrycket uppvisas utan att flygvärdinnorna försöker förändra känslorna av irritation (a.a). Det 

framkommer att även jourkvinnorna döljer olämpliga känslor. Några känslor som i regel döljs 

i möten med våldsutsatta kvinnor är chock, frustration och irritation. Istället för att uttrycka 

olämpliga känslor försöker jourkvinnorna att framhäva ett glatt yttre. Sammantaget tyder 

jourkvinnornas hantering av känslor på att de använder ytligt agerande. 

”Att förändra sina känslor” - Djupt agerande 

Förutom att jourkvinnorna försöker dölja sina känslor i möten med våldsutsatta kvinnor 

försöker de även förändra känslorna som upplevs. I vissa situationer innebär det att 

jourkvinnorna förtrycker sina känslor för att vid ett senare skede få utlopp för dem. Att 

förtrycka sina känslor menar Hochschild (1983) är en form av djupt agerande. Andra former 

av djupt agerande kan vara att känslor frammanas eller hämtas från tidigare erfarenheter (a.a). 

Utifrån vår tolkning av Hochschilds beskrivning av djupt agerande har vi kategoriserat denna 

del av analysen i teman; method acting, yrkeserfarenheter, livserfarenheter och hantering 

genom samtal.  

Method acting 

För att hantera sina känslor kan jourkvinnor ”hämta känslor” från tidigare situationer. Detta 

innebär att jourkvinnor använder känslor som de tidigare har upplevt för att i vissa situationer 

känna mer lämpliga känslor 

Karin menar att arbetet på kvinnojouren kan vara känslomässigt krävande då hon ständigt 

möter kvinnor i utsatta situationer. För att hantera detta försöker hon fokusera på de 

våldsutsatta kvinnor som hon vet har förbättrat sin livssituation, ”Men sen är det de här 

ljuspunkterna när man vet att det har gått bra för kvinnan och barnen efteråt, det lyfter ju 

också så. Men det går att hantera den balansen”. Med det sistnämnda menar Karin att 

balansen mellan positiva och negativa erfarenheter på kvinnojouren går att hantera. Vi tolkar 

Karins citat som att hon vid känslomässigt svåra situationer, försöker hämta en positiv känsla 

från tillfällen då våldsutsatta kvinnor har lyckats skapa en tillfredsställande levnadssituation.  

Vivianne beskriver istället att hon, i situationer där våldsutsatta kvinnor väljer att i ett tidigt 
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skede flytta från kvinnojouren, fokuserar på den hjälp hon kunde bidra med; ”Och då kan det 

kännas att man, ja, gjorde jag någon nytta den gången? Men sen samtidigt, ja det är ju ändå att 

visa att vi finns där och vi bryr oss, och det är väl så man får tänka liksom”. Viviannes och 

Karins citat visar att de båda hämtar positiva känslor från händelser på kvinnojouren för att 

förändra negativa känslor.  

Vi tolkar även att vissa jourkvinnor kan hämta positiva känslor från sina personliga 

egenskaper. Positiviteten som jourkvinnorna hämtar, tolkar vi kunna hjälpa dem att hantera 

känslor som är mindre lämpliga. Då Greta upplever svårigheter på kvinnojouren, försöker hon 

vända det till en utmaning, något som enligt henne ger positivitet och energi. På frågan om 

hur Greta hanterar känslor som uppkommer på kvinnojouren svarar hon följande; 

Där kommer ju liksom kunskapen in. Att jag vet ju att där hon är nu, det är ju den värsta biten. 

Den värsta biten är gjord, för hon har ju lämnat [våldsförövaren] och det är ju det allra 

svåraste. Sen så kommer ju det här, det kommer ju gå bra. Det kommer ju... och alltså det kan 

nästan bli tvärtom att här har vi verkligen någonting att bita i. Och visa henne vad livet 

verkligen kan ge, vad hon kan få ut av livet och få leva. (Greta) 

Senare under intervjutillfället uttrycker Greta att då kontakter med våldsutsatta kvinnor blir 

mindre bra, försöker hon även i detta sammanhang se det som en utmaning. Greta anser att 

sättet hon hanterar svårigheter på också är hennes styrka, ”Det är min styrka det där. Det är 

det som är drivkraften i mig, så är det. Men visst det kan ta längre tid men alltså mitt mål är 

ju, jädrar jag ska hjälpa henne, hon ska ha förtroende för mig!”. Även Kajsa beskriver att hon 

i känslomässigt svåra situationer inte tillåter sig att bli nedstämd. Istället stävar hon mot att 

hanteringen av svårigheterna ska stärka henne, ”man försöker att hantera det [svårigheter] 

liksom på ett bra sätt och att det liksom, förstärker mig istället för att sänka mig på något 

sätt”. I ovanstående citat uttrycker jourkvinnorna att de hanterar känslor genom sina 

personliga drivkrafter. Greta menar att hon ser svårigheter i arbetet på kvinnojouren som en 

utmaning, och Kajsa beskriver att hon försöker att bli stärkt av svåra situationer. Vi tolkar att 

både Kajsa och Greta, genom synen på svårigheter, hämtar känslor av styrka för att hantera 

problematiska situationer som uppkommer på kvinnojouren.  

 Det framkommer att jourkvinnorna hanterar sina känslor genom att hämta andra känslor från 

tidigare situationer. Vi tolkar att jourkvinnorna hämtar känslor från positiva händelser, samt 

från sina personliga drivkrafter. Jourkvinnornas aktiva arbete med att förändra sina känslor 

görs för att andra, mer accepterade känslor, ska kunna uttryckas. Denna form av 

känslohantering benämner Hayes och Metts (2008)  som simulering, vars syfte är att 
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motparten i en interaktion ska uppfatta en känsla som i själva verket inte förekommer. 

Simulering innebär att uttrycka känslor som egentligen inte finns närvarande, dock förklaras 

det inte vidare hur denna frammaning sker. (a.a). Jourkvinnornas berättelser tolkar vi som att 

de tar simulering steget längre då de inte enbart eftersträvar att våldsutsatta kvinnor ska 

uppfatta den önskade känslan. Jourkvinnorna strävar efter att känna känslan som de önskar 

förmedla. För att uppnå den önskade känslan tolkar vi att de använder sig av det som 

Hochschild (1983) kallar för ”method acting”. Method acting innebär att individer hämtar 

känslor från andra situationer för att förändra en oönskad känsla till en mer lämplig. Detta 

görs för att den lämpliga känslan för tillfället inte finns närvarande vilket betyder att den 

behöver inhämtas från tidigare händelser. Hochschild menar därmed att känslor är objekt som 

kan innehas och därför användas vid behov (a.a). Då jourkvinnorna inhämtar känslor från 

andra sammanhang för att förmedla en icke närvarande känsla, tyder det på att både 

Hochschilds (1983) teori och Hayes och Metts (2008) studie kan tillämpas på jourkvinnornas 

känslohantering.  

Yrkeserfarenhet 

Jourkvinnorna beskriver även att kunskap och yrkeserfarenhet är betydelsefulla i hanteringen 

av känslor. Majoriteten av jourkvinnorna uttrycker att deras yrkesbakgrund har påverkat hur 

de hanterar känslor som uppstår i möten med våldsutsatta kvinnor. Kajsa beskriver att hennes 

yrke som sjuksköterska bidrar till förmågan att hålla en distans till våldsutsatta kvinnor, då 

hon har en vana att inta en arbetsrelaterad roll. Förmågan att distansera sig anser hon vara en 

fördel i hennes arbete. 

Jag tror liksom, att där tror jag nog att jag har väldigt nytta av just mitt arbete faktiskt, får jag 

nog säga. Jag är van att liksom, att ha den rollen, att ha en roll liksom, med arbetet med 

människor i mitt privat, eller i mitt ah, mitt arbete. Så jag tror för mig så är det rätt så, nej det 

är, det kommer sig nog rätt bra det. Det går lite hand i hand så att man ändå har lite distansen 

så. Ja, så det är nog tack vare jobbet som man har en professionalitet lite så. Fast som jag sade 

innan så försöker jag ju ändå bara vara, alltså man försöker ändå liksom att stanna där… att 

bara vara. (Kajsa) 

Hon förklarar vidare att hon anser att jourkvinnor som har detta rollintagande som en del av 

sitt dagliga arbete lättare kan hantera känslor som uppstår på kvinnojouren, ”Vi som har det i 

vårt yrke så faktiskt, det tror jag nog att man är lite mer vaksam eller sådär, eller att man 

kopplar på den masken lite så”. Mauder (2006) menar att även sjuksköterskor intar en 

yrkesrelaterad roll. Han menar vidare att rollen kan hjälpa sjuksköterskor att hantera de 

känslor som uppstår i arbetet. Mauder beskriver att rollen även innefattar känsloregler, som 

innebär att det finns olika förväntningar på hur sjuksköterskor ska känna. Det framkommer att 



   
 

42 

 

det inte enbart är sjuksköterskor som intar en yrkesrelaterad roll, utan rollintagandet 

förekommer även inom andra yrken (a.a). Kajsa intar en roll i sitt dagliga arbete och använder 

även denna förmåga i arbetet på kvinnojouren. Vår tolkning är att Kajsa även inom 

kvinnojouren behöver anpassa sina känslouttryck för att dölja sina känslor.  

Även Greta uttrycker att hennes bakgrund som yrkesverksam inom sjukvården är en fördel i 

hanteringen av hennes känslor. Hon anser att individer som har ett yrke som innefattar socialt 

arbete lättare kan hantera känslor av bland annat ledsamhet och frustration som uppstår på 

kvinnojouren. Hon menar vidare att jourkvinnor med en bakgrund inom socialt arbete även 

har lättare att avsluta kontakter med våldsutsatta kvinnor då kvinnorna lämnar kvinnojouren.  

Jag hade jag väl den fördelen i och med att jag är sjukvårdsutbildad och har jobbat inom 

sjukvården. Och det ser jag ju också bland våra volontärer, att de som har eller är i jobb inom 

sjukvård, eller inom social eller inom polis eller så, för dem är det ju lättare, än för den som 

kanske jobbar i affär. Och vi lägger ju mycket krut på det i vår utbildning, att vi är 

medmänniskor som går bredvid den här kvinnan en tid, sen säger vi tack och adjö. Och det 

håller vi liksom stenhårt på för det går inte, du bränner ut dig själv. (Greta) 

Karin har, likt ovanstående jourkvinnor, en bakgrund inom sjukvården och beskriver att 

hennes yrkeserfarenhet har bidragit till att hon kan hantera känslomässigt krävande situationer 

som uppkommer på kvinnojouren. Hon menar att händelser som uppstått på hennes arbete 

inom sjukvården, påverkar hennes inställning till de situationer som uppstår på kvinnojouren. 

Andra kvinnor då som man har haft längre kontakt med kan ju komma väldigt nära men… 

men man… i och med att man har den här långa, långa vårdbakgrunden, man har suttit med så 

många döende patienter, man har gjort i ordning så många döda, man har tagit hand om 

sörjande anhöriga. Så någonstans så lär man sig ändå att hantera även svåra saker så… men 

visst är det vissa som man tänker mer på än andra. (Karin) 

Erika anser att utbildning är en viktig faktor inom kvinnojouren. Erika poängterar vidare 

vikten av att vara professionell som ideell. Hon menar att professionaliteten samt förmågan att 

hålla en distans till våldsutsatta kvinnor kan förmedlas via kvinnojourens egen utbildning, 

”Samtidigt så är det ju jätteviktigt att man som ideell också är professionell säger vi. Vi har ju 

en grundutbildning också och att man skiljer på det här personlig och privat även när man är 

ideell faktiskt, så att det inte kommer för nära en”. Erika som tidigare har arbetat som lärare 

menar att hennes yrkesbakgrund underlättar arbetet och hantering av känslor som uppstår på 

kvinnojouren. Erika förklarar situationer där elever har haft missbrukande föräldrar och andra 

problematiska hemförhållanden. Hon menar att dessa situationer har bidragit till hennes 

förmåga att hantera känslor som uppstår under arbetstid. Erika beskriver även senare under 

intervjun vikten av att inte låta känslor ta överhanden, hon förklarar, ”[…] man måste skydda 
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sig själv, man måste ha en liten mur. Den behöver inte vara så hög eller så tjock, men 

någonstans så måste det”. 

Majoriteten av jourkvinnorna uttrycker att de kunskaper som de har erhållit från tidigare 

yrken har underlättat deras arbete inom kvinnojouren. Jourkvinnorna beskriver att 

kunskaperna de besitter är behjälpliga i hantering av känslor. Dybicz (2012) belyser vikten av 

att yrkesverksamma har kunskap om det område som de är verksamma inom. Dybicz menar 

att både kunskap och omtanke om hjälpsökande är väsentliga för att kunna utföra ett bra 

arbete (a.a). En studie utförd av Häggblom och Möller (2007) visar att våldsutsatta kvinnor 

anser att jourkvinnor är kunniga och förstående (a.a). Att jourkvinnorna besitter kunskap om 

sitt område framkommer även i vår studie. Vi tolkar att den kunskap de har från tidigare 

yrken, tillsammans med kunskapen om våldsutsatta kvinnors situation, är ett verktyg för att 

lättare hantera sina känslor på. 

Olsson (2008) anser att kunskapen att hantera sina känslor kan erhållas genom utbildningar 

(a.a). Även flygvärdinnor lär sig hantera känslor genom utbildningar. De lär sig bland annat 

att passagerare som är berusade kan ses som barn, och att de därför inte har förståelse för hur 

deras beteende kan uppfattas av omgivningen (Hochschild, 1983). Majoriteten av 

jourkvinnorna har en yrkesbakgrund inom socialt arbete som underlättar hanteringen av 

känslorna som uppstår på kvinnojouren. Många av jourkvinnorna upplever att 

yrkeserfarenheten bidrar till att de lättare kan ha distans till våldsutsatta kvinnor.  

Camilla, som inte har någon erfarenheter av socialt arbete och har arbetat relativt kort tid på 

kvinnojouren, beskriver att hon har svårt att släppa känslor som uppkommer på kvinnojouren. 

Dessa känslor påverkar hennes privata tid då hon menar att de har en negativ inverkan på 

hennes sömn. 

Men jag har inte sovit så bra på nätterna sedan jag började här kan jag säga som jag gjorde 

innan. För det är ju då man ligger och tänker på alla som man har träffat och allting som 

händer på dagen med. (Camilla) 

Att Camilla låter känslor påverka hennes sömn, och därmed även sin privata tid, tolkar vi som 

att kvinnojourens utbildning inte har varit tillräcklig för att Camilla ska bemästra sin 

känslohantering. Olsson (2008) och Hochschild (1983) menar att förmågan att hantera känslor 

är nödvändig inom vissa yrken (a.a). Olsson anser att kunskapen kan erhållas genom 

utbildningar, men anser dock att förmågan att hantera känslor även kan utvecklas genom tid 

och erfarenhet. Hon menar vidare att sjuksköterskor anser att de aldrig helt kan koppla ifrån 



   
 

44 

 

arbetet i slutet på arbetsdagen (a.a). Även Karin beskriver att hon har svårigheter att koppla 

bort tankar på arbetet under privat tid. Dock upplever hon inte detta som problematiskt, så 

länge hon har en medvetenhet om hur det påverkar henne. 

Nej det är inget problem för min del och man brukar prata om att man inte ska ta jobbet med 

sig hem men i alla år som jag har jobbat i vården har jag alltid tagit saker med mig hem, jag 

har aldrig liksom kunnat stänga av avknappen och bara gå hem […] Sen får det ju givetvis inte 

ta överhand så man inte kan tänka på någonting annat eller att man håller på att oroa sig massa 

hemma men att det finns med tankarna, det gör det. Det är inget, så länge det inte går överstyr 

och man är medveten om det så är det väl okej. (Karin) 

Det framgår att de tre jourkvinnor som har en yrkesbakgrund inom sjukvården lättare kan 

hantera känslor som uppstår på kvinnojouren. Även jourkvinnan som tidigare arbetade som 

gymnasielärare anser att hennes arbetslivserfarenhet har påverkat förmågan att hantera 

känslor. Resterande tre jourkvinnor saknar yrkeserfarenhet inom socialt arbete. Vår tolkning 

är att jourkvinnor som har en yrkesbakgrund där man möter och stödjer utsatta individer, 

lättare kan hantera känslor som uppstår i mötet med våldsutsatta kvinnor. Tolkningen grundar 

sig enbart i uttalanden från de sju jourkvinnorna i vår studie. Vi vill poängtera att majoriteten 

av jourkvinnorna i vår studie har erfarenheter av att möta utsatta individer. Därför anser vi att 

vår tolkning hade kunnat se annorlunda ut om vi hade intervjuat personer med varierande 

yrkesbakgrund. 

Livserfarenhet 

Det är inte enbart yrkeserfarenhet som påverkar hur jourkvinnor hanterar sina känslor. Tre av 

jourkvinnorna uttrycker även att deras livserfarenheter påverkar hur de hanterar känslor som 

uppstår i möten med våldsutsatta kvinnor. De menar att tidigare händelser har gett dem 

insikter som underlättar deras arbete på kvinnojouren. Kajsa beskriver att hennes uppväxt har 

medfört att hon har behövt arbeta med sig själv, och ser det som en fördel i arbetet på 

kvinnojouren.  

Sen tror jag det är jätteviktigt att man är väldigt, väldigt trygg med sig själv. Och jag har ju 

jobbat jättemycket med mig själv, och varit med om tuffa grejor. Och liksom då tror jag ändå 

liksom, att jag vet att, sen kan inte jag ta på mig andra människors problem. [---] Alltså jag kan 

inte bära upp dem [våldsutsatta kvinnor] på mina axlar. Men liksom jag tänker, eller försöker 

tänka, men jag har faktiskt gjort lite, och bra liksom. (Kajsa) 

Kajsa anser att hennes svårigheter i uppväxten har resulterat i att hon idag är stark och trygg 

med sig själv. Vi tolkar att Kajsa därmed har lättare att hantera sina känslor. Hennes insikt i 

att hon inte kan belasta sig med alla våldsutsatta kvinnors svårigheter, visar att hennes 

hantering av känslor har påverkats av upplevelser i hennes uppväxt. Även Vivianne beskriver 
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att hennes livserfarenhet underlättar arbetet på kvinnojouren. Hon menar att erfarenheten har 

bidragit med en förståelse för att hon inte kan belasta sig själv med andras problem. Vivianne 

uttrycker, liksom Kajsa, att hon också försöker hantera känslor som uppstår genom att tänka 

att hon gör något gott för våldsutsatta kvinnor.  

Nej alltså med den livserfarenhet jag har så, alltså livet går vidare, det låter ju hemskt men… 

det är ju så. Jag kan ju liksom inte ta på mig allas problem, för då skulle ju liksom inte… Utan 

det är väl att se sig som den lilla, lilla biten kanske. Eller den trösten jag kunde ge en kväll det 

är kanske den som... Eller mötet med mig kanske ändå gav någon tanke eller någonting som 

man får se fram emot då liksom. (Vivianne) 

Jana har också en livserfarenhet som hon anser gynnar hennes arbete på kvinnojouren. Vid 

intervjutillfället berättar Jana att hon personligen har varit utsatt för våld i nära relation. Jana 

menar att hon har utvecklat en distans till hennes erfarenhet som våldsutsatt, vilket har 

bidragit till en känsla av lugn i hennes arbete på kvinnojouren. Jana anser att hennes tidigare 

upplevelser av att vara våldsutsatt är en tillgång; 

För mig är det en tillgång, jag ser inte det som någonting svårt, utan jag ser det som en tillgång 

då. Jag tycker nog bara att det är positivt. Jag trodde att när jag började kursen, att jag ska testa 

det här och se hur jag själv liksom hanterar det. Men jag tycker att det har varit en otrolig… 

vad ska jag säga... jag har fått distans till det som har hänt mig, och därför så vill jag liksom 

hjälpa andra. [---] Så därför så känner jag litegrann att, ja man har erfarenheter av livet och på 

det viset är det lättare, man tar saker lugnare på det viset. Så att jag tycker att det bara har varit 

positivt. (Jana) 

Sammantaget visar ovanstående citat att jourkvinnorna använder sina privata livserfarenheter 

i arbetet på kvinnojouren. De menar att tidigare upplevelser har förändrat hur de hanterar sina 

känslor, samt hur de utför arbetet på kvinnojouren. Vi tolkar att deras personliga erfarenheter 

bidrar till att de utför en form av djupt agerande, då de genom sina tidigare erfarenheter har 

utvecklat förmågan att hantera sina känslor. Hochschild (1983) menar att djupt agerande är 

försöket att förändra känslor. Hon menar att känslor varken är intuitiva eller reflexiva, utan 

att individer själva till viss del kan kontrollera känslor (a.a). Trots att Hochschild i sin teori 

om emotionellt arbete inte nämner livserfarenhet som hanteringsstrategi, framkommer det att 

jourkvinnors tidigare erfarenheter är behjälpliga i deras känslohantering. Vi tolkar att 

jourkvinnorna utför djupt agerande då de försöker förändra känslorna som de känner, detta 

gör dem genom att tänka på sina egna livserfarenheter. Vi tolkar därmed att livserfarenheter, 

likväl som utbildning, kan påverka förmågan att hantera känslor. 
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Hantering genom samtal  

Det framkommer att samtliga jourkvinnor samtalar med någon i sin närhet för att hantera 

känslor som uppkommer på kvinnojouren. Många förklarar att arbetet på kvinnojouren ofta är 

känslomässigt krävande vilket innebär att de behöver tala med andra för att avlasta sig och 

hämta ny energi. Två av fyra kvinnojoursverksamheter har någon form av handledning. Greta, 

som är verksam på en kvinnojour med handledning uttrycker; ”Och sen så har vi varandra att 

prata med och vi har ju handledning då. Vi har psykiatriker och vi har handledning.  Så att det 

är ju jättebra”. Jana är verksam på samma kvinnojour med regelbunden handledning och 

menar att det har en avsevärd betydelse för hanteringen av hennes känslor. Utöver 

handledning som erbjuds på kvinnojouren, uppskattar Jana att det ständigt finns möjlighet att 

samtala med övriga jourkvinnor. 

Och sen så har vi ju handledning då vart tolfte vecka. Så vi har liksom var tredje månad 

ungefär handledning, och det är väldigt bra. Och då kan vi både prata fritt och... sen så kan vi 

ju prata sinsemellan om vi behöver det alltså när vi träffas och så. (Jana)  

Det framkommer att jourkvinnor som erbjuds handledning upplever att den underlättar 

hanteringen av känslor som uppstår under arbetstid. Olsson (2008) menar att handledning är 

ett sätt att hantera känslor under arbetstid, men beskriver att den ofta är schemalagd och 

tidsbunden. Detta kan leda till att känslor som uppstår under arbetet inte kan hanteras innan 

handledningstillfället. Olsson menar dock att en del känslor kan kräva omedelbar bearbetning, 

vilket har inneburit att vissa sjuksköterskor har utvecklat egna strategier för att hantera dessa. 

Strategierna kan bland annat vara att sjuksköterskorna cyklar eller promenerar efter 

arbetsdagens slut (a.a). Jourkvinnorna som inte erbjuds handledning har utvecklat andra 

strategier för att hantera känslor, dock liknar inte dessa de strategier som sjuksköterskorna i 

Olssons (2008) studie beskriver. Jourkvinnornas strategier innebär istället att de samtalar med 

andra verksamma inom kvinnojouren samt närstående individer.  

Erika är aktiv inom en kvinnojour som erbjuder handledning, men uttrycker dock att hon inte 

alltid nyttjar handledningstillfällena; ”Men ja vi har ju [handledning], jag är lite slarvig med 

handledning det ska jag erkänna”. Trots att Erika sällan använder sig av handledning, anser 

hon samtal med andra vara nödvändigt för att bearbeta känslor som uppstår på kvinnojouren. 

Vid tillfällen då Erika blir för starkt känslomässigt berörd förklarar hon att samtal med en av 

styrelsemedlemmarna underlättar hanteringen av känslorna; ”[…] då ringer jag till någon 

av… och säger kan du inte komma och hälsa på? Kassören är ju dagledig så hon och jag 

träffas rätt ofta och då får jag prata av mig lite sådär”.  
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Två av fyra kvinnojourer erbjuder handledning. De jourkvinnor som inte har handledning på 

kvinnojouren förklarar att de ofta har möjlighet att tala med andra jourkvinnor. På frågan om 

Karin ges något utrymme att bearbeta känslor som uppstår, förklarar hon att hanteringen av 

känslor sker genom att tala med andra jourkvinnor, ” Så det blir ju i dialogen med någon av 

jourkvinnorna […]”. Likaså beskriver Camilla att det finns möjlighet att samtala med andra 

verksamma jourkvinnor, för att hantera känslomässiga svårigheter som kan uppkomma i 

arbetet, ”Nej då pratar jag ju med min kollega och en del med jourkvinnorna som kommer hit 

ibland. Och det är ju så man hanterar, det man får prata om det här på jobbet, men det är så 

man får göra”. Även Jana belyser vikten av att tala med andra jourkvinnor. Hon beskriver att 

jourkvinnorna som träffar våldsutsatta kvinnor, efter mötet ska samtala med varandra. Att tala 

med andra jourkvinnor menar Jana är ett sätt att hantera känslor på, hon beskriver, ”Och så är 

meningen att vi [jourkvinnor] ska prata av oss för vi ska sitta kvar bägge två, för vi går ju två 

och två. Att vi ska sitta kvar tills båda liksom har... känner att nu är det liksom okej då va. Det 

är jätteviktigt!”. Även Vivianne beskriver att hon kan prata med andra kvinnor som är aktiva 

inom kvinnojouren, men att hon främst talar med sin särbo och därigenom ventilerar sina 

känslor. På frågan om det finns möjlighet för Vivianne att bearbeta sina känslor som uppstår 

på kvinnojouren, svarar hon följande: 

”Ja det finns, tycker jag liksom att, det finns ju, det är ju liksom uttalat att antingen kan man 

prata med någon av de anställda eller någon av de andra ideella så att säga så... Men jag har väl 

inte, jag har en särbo och vi pratar rätt mycket om både ditten och datten... Det är ju inte det 

här att jag nämner några namn och så, men han är en ventil för mig så att säga på alla sätt och 

vis så att säga. Så att man pratar om... och då kanske jag… då nämner jag det till honom så att 

säga, och då är ju det en ventil för mig så att säga.” (Vivianne) 

Jourkvinnan Kajsa menar också att hon vid vissa tillfällen bearbetar sina känslor genom att 

samtala efter arbetstid. Kajsa berättar att hon vanligtvis talar med någon i hennes närhet, men 

har dock en önskan om att kunna prata med någon som är verksam inom kvinnojouren. När 

frågan ställs om hur Kajsa bearbetar känslomässiga svårigheter i arbetet, förklarar hon:  

”Jaa… nej, men jag, jag har ju liksom ingen i så, i kvinnojouren som jag känner att jag skulle 

kunna ringa till, så jag tror inte. Men… jag skulle nog, nej ibland har jag pratat med min man 

liksom sådär, har berättat hur det var och så faktiskt, eller någon vän eller så att man bara 

måste få ur sig. Sen får man ju ändra lite då i berättelsen liksom. [---] Men samtidigt så känner 

man att jag behöver liksom, bearbeta, eller prata med någon liksom och så där. Och det bästa 

hade ju varit om man hade haft någon i jouren så som man känner att man kan det… liksom 

det har inte blivit så riktigt, tyvärr, tyvärr”. (Kajsa) 

Camilla förklarar också att hon i regel talar med närstående individer för att hantera känslor 

av frustration som uppstår i arbetet. Hon menar att det i vissa fall kan vara hög 
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arbetsbelastning på kvinnojouren, vilket medför att jourkvinnorna inte hinner samtala med 

varandra. Camilla beskriver också att hon inte kan förtränga vissa känslor utan måste få 

utlopp för dem genom att prata med andra personer.  

”Jag pratar mycket både med min syster och min man, men dom vet ju inte vilka man pratar 

om eller så. Men hur känslorna och sådär var, att det är viktigt att kunna skrika och svära när 

man kommer hem och så det är det. Så är det både på jobbet, men sen är det ju inte alltid, 

ibland har vi ju fullt upp tills man ska hem och då kan ju inte vi sitta och prata om det här. Och 

då måste man på något sätt prata med någon annan på kvällen om hur eländigt det var idag och 

så vidare. Så prata tror jag det måste man göra, man kan inte lägga locket på, det går inte.” 

(Camilla) 

Det framkommer att samtliga jourkvinnor hanterar sina känslor som uppkommer på 

kvinnojouren genom att samtala med andra individer. Jourkvinnorna hanterar sina känslor 

genom handledning, och genom att tala med andra jourkvinnor och närstående, för att 

avreagera sig. Både Hochschild (1983) och Olsson (2008) menar att yrkesverksamma 

bearbetar sina känslor genom att samtala med kollegor. De beskriver att samtalen är ett 

sätt att få utlopp för sina känslor (a.a). Att både jourkvinnor och sjuksköterskorna i 

Olssons (2008) studie belyser vikten av att få utlopp för sina känslor, tolkar vi som att det i 

känslomässigt krävande yrken kan behövas en organiserad handledning. Olsson (2008) 

anser att om känslor som uppstår i arbetet inte hanteras eller bearbetas, kan det leda till 

stress och utbrändhet hos personalen (a.a). I jourkvinnornas uttalanden kan vi utläsa att det 

finns ett behov av, och i vissa fall en önskan om handledning, för att kunna bearbeta 

känslor som uppstår, och därmed känslomässig stress. 

Sammanfattning  
I mötet med utsatta individer kan det uppstå många och starka känslor hos hjälparen 

(Läppänen, 2006; Olsson, 2008). Verksamma inom kvinnojouren möter våldsutsatta kvinnor 

som i många fall befinner sig i en kaotisk livssituation (Hermansson et al. 2010). Då 

jourkvinnor tar del av våldsutsatta kvinnors livshistoria kan det frambringa starka känslor hos 

dem som lyssnare. Syftet med studien har varit att utifrån teorin om hantering av känslor i 

emotionella arbeten, förstå hur verksamma inom kvinnojouren upplever och hanterar sina 

känslor i möten med våldsutsatta kvinnor. Vi har som forskare intagit ett hermeneutiskt 

perspektiv vilket innebär att det inte finns en avsikt att bevisa en sanning, utan snarare att få 

förståelse för frågeställningarna; ”Vilka känslor upplever verksamma inom kvinnojouren i 

möten med våldsutsatta kvinnor?”, samt ”Använder verksamma inom kvinnojouren strategier 

för att hantera de känslor som uppstår i möten med våldsutsatta kvinnor, i så fall vilka?”. För 
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att kunna uppnå syftet och besvara frågeställningarna har det empiriska materialet insamlats 

genom sju kvalitativa intervjuer med jourkvinnor. Den empiriska datan har analyserats utifrån 

Hochschilds teori om hantering av känslor, samt genom tidigare forskning kring ämnet 

känslor och hantering av känslor.  

Det framkommer i resultatet att jourkvinnor upplever olika känslor i möten med våldsutsatta 

kvinnor. De mest återkommande och framträdande känslorna som jourkvinnorna upplever har 

tolkats som; känslor av vänskap, glädje, ledsamhet och frustration. Det framkommer även att 

flertalet av de känslor som uppstår på kvinnojouren behöver hanteras. Känslor som kräver 

hantering är främst de som Hochschild (1983) kallar olämpliga känslor. Vi har tolkat 

jourkvinnornas olämpliga känslor som; frustration, ilska, ledsamhet samt chock. För att 

hantera de upplevda känslorna använder jourkvinnor hanteringsstrategier. Dessa har vi tolkat 

utifrån Hochschilds teori och kategoriserat som ytligt-, samt djupt agerande. Ytligt agerande 

används främst då jourkvinnor ska dölja sin chock eller frustration som kan uppstå i möten 

med våldsutsatta kvinnor. Det framkommer att jourkvinnorna använder olika former av djupt 

agerande för att hantera sina känslor. Dessa former av djupt agerande innebär att 

jourkvinnorna hämtar känslor från tidigare livserfarenheter, samt från positiva händelser på 

kvinnojouren för att förändra sina känslor. De använder sig även av yrkeserfarenhet för att 

hantera sina känslor. Vi har tolkat att jourkvinnorna som har yrkeserfarenhet inom vård och 

omsorg lättare kan hantera sina känslor, än de jourkvinnor som saknade denna 

yrkeserfarenhet. Jourkvinnorna hanterade och bearbetade även sina känslor genom att samtala 

med andra jourkvinnor, närstående individer eller genom handledning. 

Avslutande diskussion  
Våld i nära relation beskrivs som ett utbrett samhällsproblem som grundar sig i ett historiskt 

patriarkat (Statens offentliga utredning, 2004). Kvinnor som blir utsatta för våld i nära relation 

beskrivs få omfattande konsekvenser och våldet leder i många fall till att kvinnorna får en 

försämrad psykisk hälsa. Världshälsoorganisation belyser att den främsta orsaken till kvinnors 

ohälsa i världen är våld mot kvinnor (WHO, 2005 ref. i: Hermansson et al, 2010). I 

majoriteten av anmälda fall av misshandel mot kvinnor är den misstänkte en närstående man 

(Brottsförebygganderådet, 2013). Socialnämnden ska enligt 5 kap. 11§ andra stycket 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ”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”. Trots att lagstiftningen använder begrepp som ska och särskilt beakta tolkar vi 
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att socialtjänsten anser att en hänvisning till kvinnojourer är tillräckligt. Denna tolkning 

grundar sig i att kommuner ofta flyttar över ansvaret att bistå med hjälp till våldsutsatta 

kvinnor, genom att de främst hänvisar till kvinnojourer. Därigenom har kvinnojouren blivit en 

självklar aktör för att stödja våldsutsatta kvinnor (Hermansson et al, 2010). Då våld mot 

kvinnor är ett utbrett samhällsproblem anser vi att det bör kvävas utbildad och erfaren 

personal som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Det ställs dock inget krav på att ideella eller 

anställda inom kvinnojouren har erfarenheter av socialt arbete. Det framkommer i vår studie 

att enbart en kortvarig intern utbildning är tillräcklig för att erhålla en anställning på 

kvinnojouren. Hermansson et al (2010) beskriver att ideella krafter idag, liksom vid 

uppstartandet av kvinnojouren, är verksamhetens ryggrad. Då det i vår studie framkommer att 

kvinnojouren utför ett så omfattande och känslomässigt krävande socialt arbete, ställer vi oss 

undrande till dels varför kvinnojouren fortfarande är en ideell verksamhet, och dels till varför 

det saknas ett krav på professionalitet. 

Inom kvinnojouren finns det dock ett visst motstånd för att professionalisera den ideella 

verksamheten. En av intervjupersonerna uttryckte ett starkt motstånd och en ovilja över att 

kvinnojouren ska bli professionaliserad.  Vi uppfattar att professionalitet för den enskilda 

jourkvinnan betyder att kvinnojouren måste agera mer likt en myndighet, genom bland annat 

myndighetsutövning och anteckningar av personuppgifter. Därigenom riskerar verksamma 

inom kvinnojouren att förlora den medmänsklighet som de utmärker sig för. Den 

professionalitet som vi strävar mot i ovanstående diskussion innefattar inte 

myndighetsutövning, utan ett krav på mer omfattande utbildning inom socialt arbete. Det 

framkommer i föreliggande studie att samtliga jourkvinnor har blivit starkt känslomässigt 

berörda av våldsutsatta kvinnor och deras livsöden. Dessa känslor beskrivs kräva bearbetning 

och hantering. För att underlätta hanteringen av känslor menar vi att utbildning och erfarenhet 

inom socialt arbete hade varit gynnsamt.  

Något annat som kan underlätta känslohanteringen beskrivs i vår studie vara att samtala med 

andra individer. Det framkommer att jourkvinnor använder samtal med både kollegor och 

familj, samt handledning för att hantera sina känslor. Det är dock enbart två av fyra 

kvinnojourer i studien som erbjuder handledning. Då samtliga jourkvinnor uttryckte att de har 

blivit känslomässigt berörda av våldsutsatta kvinnor och deras livshistorier, uppfattade vi det 

som underligt att enbart två av fyra kvinnojourer erbjöd organiserad handledning för att 

bearbeta känslor som uppstår. Olsson (2008) anser att känslor som inte bearbetas kan leda till 

stress och utbrändhet (a.a). Det framkommer i studien att känslor som inte bearbetas kan leda 
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till ett försämrat psykiskt mående. Jourkvinnorna beskriver exempelvis sömnsvårigheter och 

att det är viktigt att hantera sina känslor för att inte låta dessa ha en negativ inverkan på 

privatlivet. Det innebär att risken för utbrändhet och stress som Olsson (2008) beskriver även 

kan appliceras på kvinnojouren. Vi menar även att bristen på handledning för jourkvinnorna 

kan leda till att de inte förmår att utföra sitt arbete och därmed avslutar sitt engagemang i 

kvinnojouren. Vi anser därför att en vidare studie om huruvida avsaknaden handledning 

påverkar jourkvinnornas psykiska mående, och hur bristen på formell bearbetning påverkar 

jourkvinnorna i längden. 

Avslutningsvis vill vi belysa att forskning om kvinnojouren från jourkvinnornas perspektiv är 

nästintill obefintlig. Därför anser vi att vidare forskning inom området hade varit önskvärt för 

att få ett bredare perspektiv på arbetet som utförs inom verksamheten. Verksamma inom 

kvinnojouren är de individer som möjliggör kvinnojourens existens, det är deras engagemang 

som driver kvinnojourens arbete framåt. Att inta deras perspektiv i framtida forskning anser vi 

därför vara betydelsefullt. En fortsatt studie inriktad på jourkvinnornas känslohantering hade 

även varit intressant. Vi menar att en studie som innefattar fler antal kvinnojourer och fler 

enskilda jourkvinnor, hade kunnat påvisa om det finns ett samband mellan resultatet i 

föreliggande studie, och hur jourkvinnor i allmänhet hanterar sina känslor. 
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Bilaga 1. 
Hej, Kvinnojouren *****! 

Vi heter Johanna Larsson och Seila Mujic och studerar socionomutbildningen 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 näst sista terminen på 

socionomprogrammet, vilket betyder att vi är examinerade socionomer i januari, 2015.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma inom kvinnojouren upplever sina relationer 

till kvinnor som besöker kvinnojouren. För att kunna genomföra undersökningen är vi i behov av 

intervjupersoner som är verksamma inom kvinnojouren, antingen frivilliga 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:     

Johanna Larsson   Seila Mujic 

Mail: jl222kz@student.lnu.se   Mail: si222bn@student.lnu.se 

Telefon:    Telefon:  

 

 

 

 

  

 

Stort tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Johanna & Seila  

 

mailto:jl222kz@student.lnu.se
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Bilaga 2.  
Intervjuguide: 

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

Vad jobbar du med när du inte är på kvinnojouren (ideell)? 

Hur länge har du arbetat inom kvinnojouren? 

Har du några andra erfarenheter som är relaterade till socialt arbete? 

-Om inte, vilka andra yrkeserfarenheter har du sedan tidigare? 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig på kvinnojouren? 

Hur upplever du omgivningens syn på kvinnojouren? 

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

 

Kan du uppleva att du ibland gör mer än vad som krävs av dig? 

Om ja, hur hanterar du det? 

Har ni några riktlinjer kring bemötande på kvinnojouren?  

Upplever du själv att du bör/måste bemöta kvinnorna som kommer till kvinnojouren på något 

specifikt sätt, hur då? 

Upplever du att våldsutsatta kvinnor kan känns skuldkänslor över att söka sig till 

kvinnojouren 

Om ja, hur hanterar du denna skuld, och påverkar den dig? 

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? 

Vad upplever du skapar en god kontakt med våldsutsatta kvinnor? 

-Kan du minnas någon kvinna som du fick god kontakt med, vad var speciellt med denna 

kontakt? 

Minns du någon kvinna som du inte fick lika god kontakt med (där samarbetet inte 

fungerade), hur upplevde du denna kontakt?  

 

-Hur hanterade du denna mindre goda kontakt?  

-Fanns det ändringar du gjorde hos dig själv för att skapa en bättre kontakt eller situation 

med kvinnan? 
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Kan du minnas 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?   

 

 


