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ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate and analyze the potential effects on a number of social 
workers that may arise from listening to stories of domestic violence, and how these social 
workers deal with the potential effects. The study is based on qualitative interviews with 
seven social workers that work with domestic violence. The theoretical perspective that we 
used was the theory of coping. The results of this study have indicated that the respondents 
have been affected of listening to the stories of domestic violence. Examples of different 
impacts that the work has had on some of the social workers is that they avoid movies and/or 
books with elements of violence, they are more aware of the domestic violence in the 
surroundings and there has also been changes in their cognitive schemas. The respondents 
have also developed coping strategies such as feelings to cope with a situation and collegial 
support. Another significant coping strategy is the organizational aspects such as professional 
tutoring, a balance in the workload and additional education. The aforementioned results and 
the results from previous studies are comparable, and we have been able to identify some 
similarities, which could indicate vicarious traumatization. 
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1. Inledning 
I Sverige har mäns våld mot kvinnor getts stor uppmärksamhet under de senaste decennierna. 

Våld som utövas i nära relationer är, förutom ett privat problem, även ett stort samhällsproblem. 

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik från 2012 polisanmäldes 28 400 fall av misshandel av 

kvinnor över 18 år och i 12 903 av fallen var kvinnan i en nära relation med förövaren 

(Brottsförebyggande rådet, 2009*). Både i Sverige och i resten av Norden har flera 

omfångsundersökningar gjorts för att kartlägga främst kvinnors utsatthet för mäns våld i nära 

relationer. I en svensk studie från 2001 framgår att 28 procent av kvinnorna har erfarenhet av att 

en tidigare make eller sambo har utsatt dem för fysiskt våld. Gällande sexuellt våld var siffran 16 

procent. I en norsk studie, från samma år, uppskattades att mer än en fjärdedel av landets kvinnor 

någon gång har utsatts för fysiskt våld av sin partner. En stor andel av de som utsätts för våld 

inom en nära relation anmäler dock inte, vilket ger ett stort mörkertal och en uppskattning har 

gjorts att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig kommer till polisens 

kännedom (Nationellt centrum för kvinnofrid). 

I Sverige har kommunerna genom lagstiftning, ett stort ansvar när det gäller att förebygga våld, 

att utreda samt att ge stöd och hjälp till alla inblandade (Prop 2006/07:38)1. Något som sällan 

diskuteras, men som många gånger kan vara avgörande för alla de som arbetar med våldsutsatta, 

är hur behandlaren påverkas av att dagligen höra om andra människors trauma och 

våldsberättelser. I andra länder finns det forskning kring upplevelser hos dem som arbetar med 

våldsutsatta samt effektiva bemästringsstrategier. I en amerikansk studie av Steed och Bicknell 

(2001) har forskarna visat på att lyssnandet till våldsberättelser har en viss påverkan och att det 

kan ge upphov till konsekvenser hos behandlaren. Denna påverkan benämns i studien som 

vicarious traumatization (VT)2, det vill säga en förändringsprocess som sker hos hjälparen i 

samband med behandlingsarbetet. Denna förändring kan vara skadlig men behöver inte vara det 

ifall behandlaren kan finna effektiva bemästringsstrategier för att motverka eller hämma 

effekterna som lyssnandet kan ge upphov till. Runt om i Stockholm stad och inom länet satsas 

det i dagsläget allt mer på arbetet med våld i nära relationer och allt fler stadsdelar och 

kommuner i Stockholm har socialsekreterare som enbart arbetar med personer som är utsatta för 

relationsvåld. 

                                                
1 I en kartläggning gjord av Länsstyrelsen framgår det att de 20 kommuner och stadsdelar i Stockholm som ingår i kartläggningen har någon 
form av organisation för arbete med våld i nära relation (Länsstyrelsen i Stockholm län, 2013:3). 
2

 Vicarious traumatization kommer fortsättningsvis även att benämnas som VT. 
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Utifrån att det finns en lucka i det svenska forskningsfältet kring behandlarens påverkan av 

våldsberättelser samt hur de bemästrar eventuella konsekvenser, anser vi det vara nödvändigt att 

belysa ämnet ur socialsekreterarnas perspektiv. Vårt intresse för frågan väcktes när vi under vår 

studiepraktik kom i kontakt med socialsekreterare som visade tecken på stress, trötthet och 

utbrändhet. 

Socialsekreterare är en av de grupper i samhället som utgör en stor del i arbetet med våld i nära 

relationer och som arbetar med behandling samt får lyssna till våldsberättelser. Vi vill med denna 

studie beskriva upplevelsen av lyssnandet till våldsberättelser hos specifika socialsekreterare. 

1.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera de eventuella konsekvenser som kan 

uppkomma bland ett antal socialsekreterare som en följd av lyssnandet till våldberättelser samt 

hur socialsekreterarna bemästrar eventuella konsekvenser.  

1.2. Frågeställningar 
• Hur upplever socialsekreterarna att de påverkas av att lyssna till våldsberättelser? Och 

finns det skäl att anta att de har blivit traumatiserade?  

• Hur hanterar den enskilda socialsekreteraren de eventuella konsekvenser som kan uppstå 

i lyssnandet till våldsberättelser?  

1.3. Begreppsdefinitioner och avgränsningar 
1.3.1. Kognitiva scheman  

Med kognitiva scheman menas de tanke- och beteendemönster som är återkommande i 

individers sätt att agera mot olika människor och i olika situationer (Psykologiguiden). 

1.3.2. Posttraumatiskt stressyndrom 

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är en ångeststörning som uppstår efter en traumatisk 

upplevelse, till exempel efter en trafikolycka, krigshändelse och våldtäkt. Den traumatiska 

händelsen tar sig i uttryck på så sätt att den gör sig påmind genom drömmar, känslomässiga 

återupplevelser, i minnen eller som ett starkt obehag vid konfrontation med händelser som 

påminner om eller symboliserar något aspekt av den traumatiska händelsen i fråga 

(Psykologiguiden). 
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1.3.3. Trauma  

Psykiska trauman uppstår bland annat som en följd av långvarig påverkan i form av systematisk 

misshandel, trakasserier, sexuella övergrepp, tortyr och krigsupplevelser, och i flera av dessa fall 

kan en person eller grupp tillskrivas ansvaret för händelsen (Psykologiguiden).  

1.3.4. Vicarious traumatization  

Vi kommer i detta arbete att begränsa oss till vicarious traumatization, även om författare och 

forskare använder andra begrepp för fenomenet. Begreppet VT syftar på den gradvisa process av 

inre förändring som sker hos personer som arbetar med traumatiserade personer. Saakvitne och 

Pearlmann (1995) konstaterar att alla människor som arbetar med traumatiserade personer 

förändras av det arbete de utför samt att dessa förändringar kan vara både positiva och negativa 

(Saakvitne & Pearlmann, 1995). 

1.3.5. Våld 

Med våld menas varje handling riktad mot en person, som skadar, smärtar, skrämmer eller 

kränker, och på så sätt får en person att göra något mot sin vilja eller sluta göra något som den 

vill. Våldet kan ta sig i uttryck på olika sätt och de olika formerna av våld brukar becknas; 

fysiskt våld, psykiskt, latent, sexuellt och ekonomiskt våld (Isdal, 2001). 

1.3.6. Våld i nära relation 

Med våld i nära relation menas våld som förekommer i ett parförhållande mellan våldsoffret och 

den våldsutövande (Socialstyrelsen). 

1.4. Bakgrund till tidigare forskning 
De senaste 30 åren har fokus inom forskningen legat på de människor som utsätts för våld i nära 

relation och på olika metoder som kan användas för att hantera olika stressymptom, bland annat 

posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Många studier och satsningar från samhällets sida har 

gjorts i arbetet med våld i nära relationer där man undersökt vilka insatser som är till hjälp för 

den våldsutsatta, hur effektiva insatserna är, vilka behandlingar som förekommer och hur dess 

effektivitet ser ut på män som utövar våld m.m. (Länsstyrelsen i Stockholm län, 2013). Men hur 

påverkas behandlaren själv av att lyssna till våldsberättelser?  

I litteraturen har vi funnit en rad olika begrepp som försöker beskriva den påverkan och de 

effekter lyssnandet till våldsberättelser får för den professionelle. Några av de vanligaste 

begreppen som används för att beskriva den negativa effekt som kan bli en konsekvens av att 

arbeta med våldsutsatta/traumatiserade personer är; vicarious traumatization (sv. ungefär 
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ställföreträdande traumatisering), sekundär traumatisering (ST), compassion fatigue och 

utbrändhet (Steed & Bicknell, 2001). I viss litteratur används de olika begreppen ibland som 

synonymer men det finns vissa signifikanta skillnader mellan dem. I de fall vi använder ett annat 

begrepp än VT ska det förstås som en synonym till begreppet. 

2. Tidigare forskning 

2.1. Sökprocessen 
Litteratursökning gjordes i databaserna Libris, ProQuest, Diva, SAGE Journals, Oxford Journals 

och Google Scholar. Sökord vi har använt oss av är treatment*, coping, ”vicarious trauma”, 

”secondary trauma” och “counselors experience”. Svenska sökord är coping* och sekundär 

traumatisering. Därefter utgick vi från den funna forskningens referenslistor, vilket gav oss 

relevant material till studien. 

2.2. Ett nytt begrepp växer fram   
År 1990 myntade Mc Cann och Pearlmann, i Saakvitne och Pearlmann (1995) begreppet VT för 

första gången, och det fick ett stort genomslag på forskningsfältet. Saakvitne och Pearlmann 

(1995) beskrev att den förändringsprocess som sker hos hjälparen påverkar bland annat 

hjälparens identitet, världsbild, tro, tillit till andra och föreställningar om säkerhet. Författarna 

pekar på att det är oerhört viktigt att alla som arbetar med traumatiserade personer bör vara 

medvetna om fenomenet VT och dess effekter på dem (Saakvitne & Pearlmann, 1995). Den 

svenska forskningen har inte kommit så långt när det gäller att kartlägga de behov som 

socialsekreterarna har i sitt arbete, något som Hanna Olsson (2011) påpekat i en artikel. Olsson 

(2011) beskriver fenomenet sekundär traumatisering på så sätt att den professionelle inte själv 

har blivit utsatt för något trauma men att den professionelle, genom lyssnandet till vad klienterna 

varit utsatta för, kan få reaktioner som liknar klientens (Olsson, 2011). 

Tidigare dokumenterades VT som utbrändhet eller motöverföring. Dock har forskare kommit 

fram till att utbrändhet är allmän psykisk stress av att arbeta med svåra klienter medan VT är 

direkt kopplat till klienternas trauman. Debuten av symptom kopplade till VT uppstår plötsligt 

och abrupt, till skillnad från utbrändhet. Likheter kan dock vara fysiska och emotionella 

symptom. Vidare är motöverföring en känslomässig reaktion till en klient som ett resultat av 

behandlarens personliga livserfarenheter, till skillnad från VT som är en direkt reaktion till 

klientens trauma (Trippany et al., 2004).  
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Steed och Bicknell (2001) har i en kvantitativ studie forskat kring förekomsten av sekundär 

traumatisering (ST) hos terapeuter, både psykologer och socialarbetare, som arbetade med 

sexualförbrytare, samt undersökt sambandet mellan ST och terapeuters erfarenhet. Totalt deltog 

67 respondenter. Resultatet visade att hälften av respondenterna (46 %) hade måttlig till hög risk 

att utveckla ST och att nästan samtliga respondenter (97 %) hade låga nivåer av välbefinnande 

både privat och i yrkeslivet. (Steed & Bicknell, 2001). 

2.3.  Effekter av vicarious traumatization 
Flera av studierna har visat på att behandlarna kan uppvisa symptom av VT (Saakvitne & 

Pearlmann, 1995; Trippany et al., 2004; Steed & Bicknell, 2001; Iliffe & Steed, 2000). 

Symptomen kan även vara varierande och i olika grader. Steed och Bicknell (2001) anser i sin 

studie att terapeuter bör vara medvetna om arbetets effekter för att kunna vidta förebyggande 

åtgärder (Steed & Bicknell, 2001). 

2.3.1. Övergripande symptom 

I studien gjord av Steed och Bicknell (2001) hade en tredjedel av terapeuterna i studien måttliga 

till höga resultat för utbrändhet, som kan anses vara antingen ett kännetecken av ST eller en 

indikator på obehandlad sådan. Ytterligare kännetecken för ST var att terapeuterna ansågs 

uppleva liknande reaktioner som sina klienter, på en subklinisk nivå, exempelvis intrång, 

undvikande och kamp-eller flyktbeteende. Studien pekar på att terapeuter som arbetat mellan tre 

och fyra år i fältet var minst utsatta för ST och även mindre utsatta för att utveckla ett 

undvikande beteende. De som arbetat mellan 9 och 12 år hade hög risk för att utveckla ST, 

utbrändhet, intrång samt kamp-eller flyktbeteende (Steed & Bicknell, 2001). 

En amerikansk kvalitativ studie gjord av Iliffe och Steed (2000) undersökte effekterna av att 

arbeta med våld i nära relationer hos behandlaren samt utforskade relevansen av VT, utbrändhet 

och motöverföring i denna population. Resultaten visade ett flertal effekter hos behandlaren, 

exempelvis bristande självförtroende och att behandlaren tog på sig för mycket ansvar. Även att 

bibehålla respekten för klienten beskrevs som en utmaning av behandlarna. Vidare noterade man 

personliga effekter av arbetet så som förskräckelse och likgiltighet inför våldsberättelserna, samt 

påträngande bilder. Fysiska symptom beskrevs som allmän tyngdkänsla, illamående, känslan av 

att känna sig skakad, sorg och ilska mot bland annat rättssystemet och gärningsmännen (Iliffe & 

Steed, 2000). 
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2.3.2. Förändringar i kognitiva scheman 
Flera studier visar på förändringar i de kognitiva scheman så som bristande trygghet till 

omvärlden, rädsla för partnerns/barnens säkerhet, förändrad världsbild, bristande tillit samt ökad 

medvetenhet kring könsmakt och kontroll (Iliffe & Steed, 2000; Trippany et al., 2004; Olsson, 

2011). Olsson (2011) beskriver en förändring i kognitiva scheman som den ”ontologiska 

chocken”, vilken innebär att när man som professionell för första gången träffar kvinnor som 

varit utsatta för våld, börjar ifrågasätta grundläggande sanningar både om sig själv och om 

samhället (Olsson, 2011). En mer detaljerad beskrivning av förändringarna som uppstår 

beskriver Trippany et al. (2004), och påpekar att säkerhetsbehov är en förändring som betyder att 

terapeuten får en starkare rädsla för den egna samt familjens säkerhet. Dessutom uppstår 

förtroendebehov då terapeuten börjar kritisera den egna kompetensen i att kunna hjälpa klienter. 

Vidare kan terapeuten avvisa eller bli beroende av betydelsefulla personer vilket definieras som 

intimitetsbehov. Slutligen kan även kontrollbehov uppstå, vilket innebär att det empatiska 

engagemanget blir avgörande för utvecklingen av VT, då det antingen kan hjälpa relationen 

mellan klienten och terapeuten, eller utgöra en faktor som hämmar denna relation (Trippany et 

al., 2004).  Den sistnämnda förändringen, kontrollbehov, är något som även Olsson (2011) tar 

upp i sin artikel och utvecklar på så sätt att den som lyssnar på en våldsutsatts historia får denna 

historia en betydelse, i och med att man vet om vad andra människor kan bli utsatta för, trots att 

man själv inte har varit utsatt för våldet (Olsson, 2011). 

2.4. Arbetsrelaterad stress eller vicarious traumatization? 
Ett annat perspektiv har betonats i Sabin-Farrell och Turpins (2003) studie som beskriver 

svårigheten med att konstatera vilka symptom i arbetet med traumatiserade personer som beror 

på arbetsrelaterad stress och vilka som beror på behandlarens direkta reaktion till klientens 

trauma. Enligt författarna är bevisen för att VT förekommer hos professionella som arbetar med 

traumatiserade klienter inkonsekventa och oklara. Det är oklart vad de associerade faktorerna för 

VT är och hur dessa interagerar med arbetet. Det är även möjligt att en del behandlare redan 

använder sig av goda copingstrategier och som därmed hämmar effekten av denna forskning. 

Författarna menar att mer forskning är nödvändigt gällande vilka av faktorerna i arbetet som 

påverkar den professionelle samt behövs en mer detaljerad undersökning om hur dessa faktorer 

interagerar mellan arbetet och den professionella. Vidare påpekar författarna att det behövs 

studier som undersöker ifall arbetet med traumatiserade klienter påverkar behandlaren utöver 

själva effekterna av det allmänna behandlingsarbetet (Sabin-Farrell & Turpin, 2003). 
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2.5. Copingstrategier i förebyggande syfte 
2.5.1. Olika copingstrategier 
Det finns ett flertal olika copingstrategier som lyfts fram av olika forskare. Vissa 

copingstrategier framhävs av flera forskare, dock finns det även copingstrategier som framhävs 

av enskilda forskare. Syftet i en amerikansk studie var att ta reda på vilka copingstrategier som 

hjälper behandlare av sexuellt utsatta att minimera de traumatiska effekterna som kan bli följden 

av behandlingen (Way et al., 2004). Forskarna genomförde en kvantitativ studie där 347 stycken 

professionella deltog. Studien visar att faktorer som till exempel behandlarens kön, ålder, 

arbetsbelastningen av traumatiserade klienter, hur länge behandlaren arbetat med behandling av 

klienter som vart sexuellt utsatta samt behandlarens egen bakgrund var avgörande för dämpandet 

av VT. Vidare pekar studien på att det finns faktorer som kan hämma eller indirekt påverka 

utvecklingen av VT, till exempel tillgänglighet till handledning, utbildning för både nya och 

erfarna behandlare, egenvård och socialt stöd (Way et al., 2004).  

Trippany et al. (2004) poängterade att faktorer som organisationens ansvar, personliga 

copingstrategier samt en stark känsla av mening och sammanhang (andlighet) kan minska risken 

för VT (Trippany et al., 2004). Iliffe och Steed (2000) hävdar att de viktigaste copingstrategierna 

var kamratstöd, fysiska aktiviteter och egenvård, samt en balans i arbetsbördan och att kunna 

identifiera klienternas motståndskrafter och styrkor (Iliffe & Steed, 2000). Arrington (2008) har, 

via National Association of Social Workers (NASW), genomfört en enkätundersökning där totalt 

3 653 socialarbetare svarade på frågor kring arbetsrelaterad stress. Den amerikanska studien 

visade att de vanligaste sätten att hantera stress i arbetet var genom meditation, terapi och träning 

(Arrington, 2008). I Nordirland genomfördes en kvantitativ studie inom socialt arbete där 293 

respondenter deltog. Studien resulterade i ytterligare en copingstrategi som socialarbetare 

använde i hanteringen av stress, vilket var undvikande (Gibbson, McGrath & Reid, 1989). 

2.5.2. Stöd från organisationen och arbetet 
Ett antal studier har påpekat vikten av organisationens ansvar i de fall socialsekreterare upplever 

VT liknande symptom. Bland dem forskarna Bober och Regehr (2005) som menar att lösningen 

snarare ligger på en strukturell nivå, vilket resulterar i att arbetsgivaren bör ha ett stort ansvar för 

att se över antalet timmar som varje behandlare arbetar med klienter som upplevt trauma (Bober 

& Regehr, 2005). Olsson (2011) understryker att all personal ska få stöd från chefer och 

arbetskamrater samt att alla som är nya på jobbet bör få en ordentlig introduktionsperiod samt ha 

en mentor att återkoppla till. Olsson (2011) nämner även att kvalificerad handledning borde vara 
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en självklarhet på arbetsplatsen (Olsson, 2011). Andra exempel på organisationens ansvar kan 

vara tillgång till personal, fortbildning, betald semester och begränsat antal klienter för varje 

behandlare (Trippany et al., 2004). Flera forskare har även uppmärksammat att terapeuter med 

minst erfarenhet är mest utsatta och bör stödjas av organisationen samt av kollegor (Steed & 

Bicknell, 2001; Way et al., 2004). Forskarna betonar att VT behöver erkännas och 

uppmärksammas då det kan förekomma hos alla behandlare (Way et al., 2004).  

2.6. Kritik mot förebyggande metoder emot VT 
I en amerikansk kvantitativ studie har Bober och Regehr (2005) undersökt i vilken utsträckning 

behandlare som arbetar med traumatiserade klienter tror på och använder sig av allmänt 

rekommenderade former av förebyggande metoder för VT i sitt arbete. Vidare undersöks om 

användandet av metoderna resulterar i en längre nivå av ångest hos behandlarna. Exempel på 

förebyggande metoder är olika copingstrategier i form av behandlarens fritid, egenvård och 

handledning. I studien deltog 259 terapeuter (bl.a. psykologer, socialarbetare) och resultaten 

tyder på att det bland behandlarna finns en tilltro till de rekommenderade copingstrategierna men 

att det inte finns något samband mellan copingstrategiernas användbarhet och tiden som 

behandlarna lägger på att delta i sådana aktiviteter. Vidare pekar studien på att ett engagerande i 

de copingmetoder som rekommenderas för att reducera ångestnivån hos behandlare inte har 

någon inverkan på omedelbara traumatiska symptom hos behandlaren. Dock tyder studien på att 

nivån av ångest hos behandlaren främst beror på antalet timmar som behandlaren lägger på 

arbete med traumatiserade klienter (Bober & Regehr, 2005). 

2.7. Sammanfattning  
De flesta studier som återfinns i detta kapitel är kvantitativa studier, och en enstaka kvalitativ 

studie. Under rubriken tidigare forskning är samtliga studier som vi funnit internationella studier, 

där samtliga studier är anglosaxiska, med undantag för en studie som är svensk.  

Forskningen har påpekat problematiken som socialsekreterare möter i behandlingen av 

traumatiserade personer. Det framhävs att socialsekreterare i flera studier påverkas av de 

våldsberättelser som de får lyssna på. Det begrepp som är relativt nytt och aktuellt inom fältet för 

hur behandlare påverkas av att behandla traumatiserade personer är VT. VT har i studier 

framhävts som en påverkan i bland annat behandlarens identitet, världsbild och säkerhetstänk. 

Andra symptom som kan uppstå är att behandlaren får påträngande bilder från behandlingen av 

traumatiserade personer och utvecklar exempelvis ett undvikande beteende. De emotionella 
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symptomen beskrivs vara sorg, ilska, illamående och en allmän tyngdkänsla. Dock finns det 

kritik gällande VT:s giltighet då det anses behövas mer vetenskapliga bevis kring sambandet 

mellan VT och dess relation till arbetsmaterialet som handlar om behandling av traumatiserade 

personer.  

Vidare finns även en tydlig bild av att socialsekreterare i yrken där de möter traumatiserade 

personer har ett behov av att utveckla metoder samt få tillgång till verktyg som hjälper och 

stödjer dem i behandlingsarbetet. Forskning som framhäver socialsekreterarnas problematik har 

även utvecklat och undersökt vilka copingstrategier och verktyg som kan vara fungerande för 

den professionelle. Det kan handla om copingstrategier i form av arbetsrelaterade faktorer som 

handledning, vidareutbildningar och kollegial stöd, samt även en balanserad arbetsbelastning. 

Vissa studier framhäver även vikten av faktorer som egenvård och socialt stöd för den 

professionelle i dämpandet av VT.  

Den internationella forskningen har utvecklat en större kunskap gällande VT och även vilka 

copingstrategier som, i de fall behandlare har utvecklat VT, kan vara fungerande för 

behandlaren. Sammanfattningsvis kan man säga att i brist på mer omfattande forskning i den 

svenska sektorn får den internationella forskningen större giltighet för vårt arbete. Vi bör även 

nämna att den svenska forskningen, i detta arbete, lägger sig i linje med den internationella 

forskningen och finner stöd i denna. Dock tar vi i beaktande att det med kan finnas olika 

förutsättningar för den enskilda socialsekreteraren beroende på vilket land socialsekreteraren är 

yrkesverksam i.   

3. Teoretiska utgångspunkter 
Av den tidigare forskningen har vi funnit att många av resultaten belyser på vilket sätt 

professionella hanterar konsekvenserna och påföljderna av att lyssna till traumatiska berättelser 

och att detta främst sker med olika copingstrategier. Utifrån de internationella studier som gjorts 

kring användbara copingstrategier, finner vi det intressant att ta reda på, på vilket sätt 

socialsekreterarna i vår studie hanterar konsekvenserna av våldsberättelser med fokus på vilka 

copingstrategier som de använder sig av. 

Vi har valt att utgå från Lazarus och Folkmans (1984) definition av coping, då vi anser att 

författarna har lyckats skapa en tydlig och, för oss, användbar framställning av copingstrategier. 

Vi kommer vidare att utgå från Brattbergs (2008) begreppsförklaring om coping då den bygger 

på Lazarus och Folkmans definition samt att vi anser att den kompletterar den. Vi tror att 
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användandet av coping som teoretiskt verktyg kan ge oss en bredare förståelse för de olika sätt 

som socialsekreterarna väljer att hantera de konsekvenser som kan uppkomma i lyssnandet av 

våldsberättelser i behandlingsarbetet. Vi har vidare funnit att VT återkommer i den tidigare 

forskningen, och att de flesta studier använder sig av VT som teoretiskt verktyg. I dessa studier 

har forskarna funnit olika sätt för behandlaren att dämpa eller helt undgå VT och kommit fram 

till att behandlarens copingstrategier spelar roll. Anledningen till att vi inte väljer att använda oss 

av VT som ett teoretiskt verktyg är då socialsekreterarnas eventuella copingstrategier inte enbart 

kan förstås i relation till VT, utan även i relation till andra konsekvenser som kan uppstå i 

lyssnandet till våldsberättelser. Exempelvis fokuserar VT på negativa symptom som kan 

uppkomma hos behandlare som arbetar med traumatiserade. Vi vill även fokusera på de 

eventuellt positiva inslagen av arbetet. Vi väljer dock att senare i uppsatsen jämföra och 

diskutera våra resultat utifrån VT då fenomenet är för viktigt för att helt uteslutas.  

3.1. Coping  
Coping kan översättas med ord som överlevnadsstrategier, stressbemästring och 

adaptionsstrategier (Eriksson, Thorzén, Olivestam, & Thorsén, 2004). Lazarus och Folkman 

(1984) definierar coping som: “constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage 

specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the 

resources of the person” (Lazarus & Folkman, 1984:142). En förenkling av definitionen är att 

coping är en ansträngning att hantera psykologisk stress (Lazarus 2006).  

Begreppet coping används även av Brattberg (2008) för att beskriva en förmåga att hantera 

psykologisk stress samt alla krafter eller ansträngningar som en människa använder sig av för att 

klara av, tolerera eller minska yttre och inre krav, och även hantera de konflikter som kan uppstå 

mellan yttre och inre krav (Brattberg, 2008). Vidare menar Brattberg (2008) att copingprocessen 

syftar till att minska fysisk, emotionell och psykologisk stress i samband med påfrestande 

livshändelser. En person som har en god copingförmåga bemästrar situationen så som den är, 

även om personen aldrig har ställts inför en liknande situation (Brattberg, 2008). Tidigare har 

man skilt på coping och emotion, men enligt Lazarus är copingprocessen essentiellt i 

känsloprocessen. Coping är, enligt författaren, en faktor som indirekt påverkar den emotionella 

reaktionen (Lazarus, 2006). 

De flesta personer har en inneboende förmåga att bemästra kriser och återskapa jämvikt. Denna 

förmåga, coping, sker både genom påverkan, förändring eller anpassning till omgivningen (yttre 

stress) och genom sitt eget sätt att tolka och reagera på det som hänt eller händer (inre stress). En 
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lyckad copingprocess kan öka en människas självtillit, vilket i sin tur ökar den personens 

förmåga att vid kommande kriser lösa eller kunna stå emot dem. Om en persons copingresurser 

är otillräckliga kan en kris istället få konsekvenser av psykologiska problem (Brattberg, 2008). 

Coping kan delas in i aktiv och passiv coping. Aktiv coping talas det om när en person medvetet 

och aktivt bemöter, försöker bemästra och anpassar sig till både yttre och inre hot och stress vid 

en påfrestande livshändelse. När det handlar om omedvetna processer talas det istället om passiv 

coping. Aktiv coping ses som konstruktiv, det vill säga problemlösande och positivt tänkande, 

medan passiv coping ofta ses som destruktiv, det vill säga, undvikande och katastroftänkande. 

Exempel på aktiv coping är mål orienterad coping där man försöker göra en plan för att hantera 

stressen och/eller konsulterar andra för att få hjälp med att hantera stressen.  Exempel på passiv 

coping är att minska ansträngningarna att hantera den stressande händelsen, dagdrömma, 

önsketänka, ägna sig åt självanklagelser med flera (Brattberg, 2008). 

Människor samlar allt sedan barndomen på sig verktyg för alla tänkbara situationer, vilket gör att 

de kan bemästra en påfrestande situation trots att de aldrig tidigare mött en liknande situation. 

Det är först när individen hamnar i en påfrestande situation som copingförmågan sätts på prov. 

De människor som saknar sådana verktyg reagerar genom att bli helt ställda (Brattberg, 2008). 

Copingstrategier varierar både inom individer, mellan individer och över tiden. Olika människor 

använder olika copingstrategier, men en och samma person använder även olika copingstrategier 

i olika faser/delar av en påfrestande händelse. Det som är avgörande för vilken copingstrategi en 

individ väljer är personliga resurser, hälsorelaterade faktorer, den sociala och fysiska 

omgivningen, kognitiva insikter samt stämningsläge (Brattberg, 2008; Lazarus & Folkman, 

1984). Lazarus och Folkman (1984) lägger även till att individuella skillnader i motivation och 

kognitiva förmågor tas i beaktande (Lazarus & Folkman, 1984). Förnekelse kan till exempel vara 

en bra copingstrategi men även en sämre sådan. I situationer då inget kan göras åt saken för att 

förhindra att mer skada sker kan förnekelse vara en bättre strategi, men när förnekelse hindrar 

nödvändig anpassning och/eller handling kan det istället bli skadligt för personen (Lazarus, 

2006). Det som skiljer coping från rena försvarsmekanismer är att copingprocessen är en aktiv 

process där människan medvetet väljer en metod som fungerar, processen är individuell. 

Människan återanvänder de metoder som är mest effektiva. Livserfarenheter tycks göra 

människan bättre på att tackla svårigheter (Eriksson et al., 2004).   
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3.2. Två olika former av copingstrategier  
Coping kan ha olika mål, antingen att undvika, minimera, tolerera eller acceptera en svår 

situation (Eriksson et al., 2004). Lazarus och Folkman (1984) skiljer huvudsakligen på två 

former av coping, problemfokuserad – och känslofokuserad coping. De allra flesta människor 

använder sig av både problemfokuserade och känslofokuserade copingstrategier i svåra 

situationer. I det tidiga stadiet då den känslomässiga belastningen är som högst använder de 

flesta människor sig av känslofokuserade copingstrategier. När de starkaste känslorna börjar avta 

övergår personen till att använda sig av mer problemfokuserade strategier. De 

problemfokuserade copingstrategierna har som huvudsakligt mål att förändra en persons 

problemfyllda miljö. De känslofokuserade strategierna syftar till att hantera den ångest som 

uppstår hos individen snarare än att förändra miljön (Lazarus & Folkman, 1984).  

Brattberg (2008) skriver att bland annat personliga resurser är avgörande för vilka 

copingstrategier individen väljer. Brattberg (2008) anger exempel på personliga resurser som 

påverkar valet av copingstrategier bland annat självförtroende, religiositet, ålder, kön och 

utbildning. Dessutom skriver författaren att kvinnor reagerar mer känslomässigt än män samt att 

män oftare än kvinnor agerar aktivt, medan kvinnor reagerar passivt. Kvinnor söker också i 

allmänhet mer stöd än män (Brattberg, 2008).  

3.2.1. Problemfokuserad coping 

Problemfokuserad coping är uppgiftsorienterad och fokuserar på yttre problem. Den syftar till att 

lösa problem som orsakar obehag (Lazarus & Folkman, 1984). Vidare är den konkret och mål 

orienterad. Problemfokuserad coping inkluderar strategier för att samla information, planera, 

fatta beslut och lösa konflikter. Syftet är att lösa de problem som hindrar individen från att nå 

sina mål (Brattberg, 2008).  Man förklarar det på så sätt att en person får information om vad 

som ska göras och mobiliserar åtgärder med målet att förändra verkligheten. Handlingarna är 

riktade mot en själv eller mot omgivningen (Lazarus, 2006). Med andra ord innebär 

problemfokuserad coping att försöka bearbeta ett problem, exempelvis genom att söka socialt 

stöd, konfrontera problemet, söka information, prioritera och så vidare (Lazarus & Folkman, 

1984). 

Problemfokuserad coping innefattar en större mängd copingstrategier än känslofokuserad coping. 

Problemfokuserad coping är likt strategier för problemlösning vilka går ut på att definiera 

problemet, komma på alternativa lösningar, väga alternativens fördelar och nackdelar samt välja 

mellan dem och slutligen agera. Det kan handla om att ändra situationer, exempelvis 
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tillvägagångssätt, samt strategier för att ändra sig själv, såsom att ändra sin ambition, finna 

alternativa källor av tillfredsställelse eller lära sig nya färdigheter (Lazarus & Folkman, 1984). 

Brattberg (2008) gör ett försök att benämna några problemfokuserade copingstrategier och 

räknar då upp uppgiftsorientering, samlande av information, beslutsfattande, planering, 

konfliktlösning samt ändrande av omständigheter (Brattberg, 2008). 

3.2.2. Känslofokuserad coping 

Den andra formen benämns som känslofokuserad coping och syftar till att reglera de 

känslomässiga reaktionerna som uppstår under en situation (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus 

och Folkman (1984) beskriver att om problemet inte bedöms kunna lösas då man inte kan ändra 

det skadliga, hotande eller utmanande miljöförhållandena koncentrerar man sig istället på att 

hantera de känslor som skapas av situationen genom att till exempel acceptera situationen som 

den är eller omvärdera den (Lazarus & Folkman, 1984; Brattberg, 2008). Vid justeringen av de 

känslomässiga reaktionerna använder sig personen främst av copingstrategier i form av 

förnekelse, distansering, bortträngning, undvikande eller genom positiv omtolkning. De 

känslomässiga copingstrategierna kan vara olämpliga och ineffektiva däremot kan de, i 

situationer där omständigheterna inte kan påverkas, vara lämpliga då de kan hjälpa personen att 

för stunden stå ut med den givna situationen. Författarna påpekar dock att det är viktigt att ha i 

åtanke att reaktioner som innebär enbart förnekande kan få negativa konsekvenser av den 

anledningen att personen inte accepterar situationen (Lazarus & Folkman, 1984). 

En del av dessa copingstrategier utgörs av kognitiva processer vars mål är att lindra 

känslomässigt lidande. Exempel på strategier som ska lindra den känslomässiga effekten av 

stress är undvikande, förnekande, att distansera sig eller att bli likgiltig inför något. Många av de 

ovannämnda strategierna används i praktiskt taget alla typer av stressande möten. Vidare finns 

det en mindre typ av kognitiva strategier som är inriktade på att öka känslomässig ångest. 

Lazarus och Folkman (1984) menar att vissa individer behöver känna sig avsevärt sämre innan 

de kan känna sig bättre, det vill säga, för att uppnå den lindring de behöver. Det beskrivs även av 

författarna att motion är ett känslofokuserat sätt att hantera stressen då vi lindrar stressen genom 

att avleda den (Lazarus & Folkman, 1984). 

Känslofokuserad coping reglerar de känslor som hör ihop med den stressiga situationen, 

exempelvis genom att undvika att tänka på det, utan att förändra verkligheten kring situationen. 

När vi omprövar (eng. reappraisal) ett hot, förändrar vi våra känslor genom att konstruera en ny 

relativ innebörd av den stressfulla situationen. Dessa omprövningar har förmågan att reducera en 
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del av ångesten och är ett effektivt sätt att hantera en stressfull situation, kanske även ett av de 

mest effektiva sätten (Lazarus, 2006). 

3.3. Arbetsrelaterad stress och copingstrategier 
Hur en individ reagerar i en situation som är stressande beror på dess upplevelse av det som 

utgör hotet, utmaningen eller förlusten i kombination med individens upplevda tilltro till att 

kunna hantera situationen. Genom detta kan man se stora individuella skillnader som finns i 

människors sätt att reagera på en och samma händelse, det vill säga att en situation kan upplevas 

som mycket skrämmande för en person, medan det för en annan person kan uppfattas som en 

spännande utmaning (Persson, 2005). Även Lazarus och Folkman (1984) beskriver att den 

subjektiva uppfattningen av situationen är avgörande för om en person bedömer en situation som 

stressande eller inte (Lazarus & Folkman, 1984). Teoretiker har pekat på att coping är mer 

komplext och mer beroende av situation, personlighet och sociala förhållanden. Persson (2005) 

skriver att studier visat på att upplevd kontroll under påfrestande situationer har stor betydelse 

för både en individs välbefinnande och fysiologiska stressreaktioner. Vid all stresshantering har 

det visat sig att människor samtidigt använder sig av flera olika sätt att bemöta den stressfyllda 

situationen. Olika copingstrategier bör inte betraktas som motsatser till varandra, utan snarare 

som komplementära, det vill säga att en effektiv coping handlar om att på ett flexibelt sätt kunna 

utnyttja flera olika strategier samtidigt (Persson, 2005). 

Ett nytt synsätt har växt fram angående forskning och teorier gällande arbetsrelateradstress. En 

av dessa är att arbetet inte kan separeras från andra aspekter i en persons liv och den totala 

kontexten måste sättas i relation till arbetsrelaterad stress. Ytterligare fokus är att arbetet och 

familjelivet interagerar med varandra. Familjen är en faktor som utgör arbetsrelaterad stress och 

vice versa. Arbete och familj utgör de två viktiga utlösningsfaktorerna för stress i vardagslivet 

(Lazarus, 2006).  

Stress i arbetslivet kan dels bero på de förväntningar som omgivningen ställer på individen, dels 

av de krav som individen ställer på sig själv. Hur man hanterar dessa krav kan utgöras av 

antingen individens egen förmåga, samt de resurser som den sociala och organisatoriska 

omgivningen erbjuder (Lazarus & Folkman, 1984). Litteraturen tar upp olika copingstrategier 

som används vid hanteringen av stressfyllda situationer i arbetslivet. Några av de strategierna 

följer nedan. Ett sätt att hantera stress är att förbereda sig, vilket man kan göra genom att till 

exempel förbreda sig inför ett möte/besök eller att öka sin egen skicklighet. Det andra sättet att 

hantera stress är att inför sig själv minska betydelsen av de krav som ställs på en som 
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professionell. Ytterligare en copingstrategi är att fly undan den situation som framkallar stressen 

(Frankenhauser & Ödman, 1992). 

3.4. Funktionen av copingstrategier 
Människor med en effektiv copingförmåga har en positiv attityd till sig själva. De har även 

positiva attityder mot omgivningen och en optimistisk livssyn samt en aktiv 

problemlösningsförmåga. Varje människa kan genom sina tankar påverka sin copingförmåga. Ju 

sämre en person mår, och desto mer deprimerad man är, desto sämre copingförmåga har man. 

Copingförmågan försämras även av stress, liksom stressen försämras av dålig copingförmåga 

och det blir i sig en ond cirkel (Brattberg, 2008). 

En persons copingresurser delas vanligen in i yttre och inre resurser. Inre copingresurser handlar 

om personlighetsfaktorer t.ex. självkänsla, känsla av sammanhang, förmåga att se hopp, 

problemlösningsförmåga och förmåga att hantera relationer. Yttre copingresurser handlar till 

exempel om materiella tillgångar, socialt nätverk, ekonomi och tillgång till tid. Människor 

använder sig av en mängd olika copingstrategier i olika kombinationer. Det går inte heller att tala 

om bra eller dålig coping utan varje copingstrategi kan vara bra i vissa situationer, medan de kan 

vara mindre fungerande i andra situationer (Brattberg, 2008).   

4. Forskningsmetod 

4.1. Kapitlets disposition 
I detta kapitel kommer den valda metoden att presenteras samt varför vi anser att den valda 

metoden är lämplig för vår studie. Därefter följer en beskrivning av studiens urval och 

tillvägagångsätt, materialbearbetning, en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet samt etiska överväganden som vi tagit hänsyn till.  

4.2. Val av metod 
Vårt syfte med studien var att undersöka och analysera de eventuella konsekvenser som kan 

uppkomma bland ett antal socialsekreterare som en följd av lyssnandet till våldsberättelser samt 

hur socialsekreterarna bemästrar eventuella konsekvenser.  För att försöka besvara föreliggande 

studies frågeställningar valde vi ursprungligen att utgå ifrån en kvalitativ forskningsmetod 

genom gruppintervjuer. I den kvalitativa metoden utgår forskaren från individens egna ord, 

uttryck och beskrivningar (Larsson et al., 2005). Vidare är syftet med den kvalitativa 
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forskningsintervjun att söka förståelse för olika fenomen utifrån den intervjuades eget perspektiv 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vi ämnade ta reda på hur socialsekreterarna upplever lyssnandet till våldsberättelserna och det 

var socialsekreterarnas beskrivningar och resonemang som stod i fokus. Med detta i åtanke ansåg 

vi att kvalitativa halvstrukturerade intervjuer var den bästa metoden för detta arbete. Vår studie 

var från början tänkt att bygga på en fenomenologisk tolkning, där respondenternas upplevelser 

av ett livsvärldsfenomen är i fokus. Under studiens gång har fokus övergått till tolkning av de 

texter som vi fått fram genom den kvalitativa intervjun, det vill säga en hermeneutisk tolkning 

(jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Inom den hermeneutiska skolan finns en medvetenhet om att 

den tolkning som forskaren gör gällande kring ett fenomen, oundvikligen påverkas av den 

förförståelse som forskaren bär med sig in i arbetet, eller lär sig under arbetets gång (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009).  

4.3. Urval och tillvägagångsätt 
4.3.1. Urval och avgränsningar 

Till denna studie har sammanlagt sju socialsekreterare, som arbetar med behandling av våld i 

nära relation inom socialtjänsten, deltagit. Socialtjänsten är ofta organiserad på olika sätt i olika 

kommuner och stadsdelar och det finns ingen likartad benämning på de enheter som arbetar med 

relationsvåld i dess olika former. Våra respondenter representerar en stadsdel och en kommun 

inom Stockholms län. Åldersintervallet på de respondenter som deltog i studien låg mellan 35 

och 60 år.  

Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till de våldsberättelser som socialsekreterare får höra 

inom ramen för det relationsvåld som föreligger mellan en man och en kvinna, som är i en 

parrelation eller som tidigare varit det.  

4.3.2. Tillvägagångssätt 

Vi blev intresserade av ämnet då vi under praktikterminen inom ramen för socionomutbildningen 

kom i kontakt med socialsekreterare som arbetar med någon form av våld i nära relation. Inför 

intervjustudien kontaktade vi de två verksamheterna som vi tidigare hade haft kontakt med under 

praktiken och planerade in en dag för intervjuerna. Intervjuerna ska enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) genomföras på en plats där intervjupersonerna känner sig bekväma och trygga (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Våra intervjutillfällen genomfördes i socialtjänstens lokaler, då det var något 

som våra respondenter föreslog och vi bedömde att det antagligen var en plats där de skulle 
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känna sig bekväma. Vi ville även att den plats där intervjuerna genomfördes på inte skulle vara 

en plats som gav upphov till stress för våra respondenter vilket skulle kunna vara fallet om vi 

intervjuat dem på en plats som låg långt bort ifrån deras arbetsplats, med hänsyn till deras 

arbetssituation. 

Vår valda intervjumetod var gruppintervju vilket är en typ av forskningsteknik, där ämnet 

bestäms av forskaren i förväg (Wibeck, 2010). Denna typ av intervjuform bedömdes vara mest 

lämplig då vi ville få respondenternas professionella upplevelse angående lyssnandet av 

våldsberättelser och på detta sätt kunde de ta hjälp av varandra för att få idéer eller känna igen 

aspekter av fenomenet. Fördelarna med kvalitativa intervjuer är bland annat att de ger utrymme 

för den enskilde att uttrycka vissa känslor och åsikter (Kvale & Brinkmann, 2009). Även om vår 

valda intervjumetod bestod av gruppintervjuer, och vår avsikt var att intervjua respondenterna i 

grupper mellan tre och fyra, blev slutresultatet annorlunda. Vid första intervjutillfället deltog två 

socialsekreterare, vid det andra tillfället deltog en socialsekreterare, vid det tredje och fjärde 

tillfället deltog två socialsekreterare och vid det femte tillfället deltog en socialsekreterare. 

Slutresultatet blev att vi genomförde tre intervjuer med två respondenter, samt två enskilda 

intervjuer. För att göra skillnad på våra enskilda intervjuer och de intervjuer där två respondenter 

deltog kommer vi hädanefter att benämna den sistnämnda som gruppintervju. Diskussioner 

fördes kring om vi skulle utesluta intervjuerna från de två respondenterna som intervjuades 

enskilt då vi som metodförfarande hade tänkt oss gruppintervjuer. Dock bestämde vi oss för att 

enbart använda den ena respondentens utsagor i studien där den ena motivering löd att denne 

kom med nya och annorlunda synvinklar gentemot tidigare respondenter. Valet att välja bort den 

andra socialsekreteraren berodde vidare på att en av våra avgränsningar gällde att 

socialsekreteraren skulle arbeta med våld i nära relationer vilket denne respondent inte fullt ut 

uppfyllde.  

4.3.3. Genomförande av intervjuer 

Inledningsvis, under själva intervjuförfarandet, informerade vi socialsekreterarna om de etiska 

riktlinjer som gäller vid intervjustudier och därefter gav vi dem en kort presentation av studiens 

syfte samt en kort presentation av oss själva. Vi genomförde en blandning mellan en 

ostrukturerad intervju och en strukturerad intervju, vilken innebär att vi lämnat utrymme för 

respondenterna att prata relativt fritt om ämnet och med varandra men samtidigt styrde vi ämnet 

och avbröt respondenterna vid exempelvis byte av ämne (jmf Wibeck, 2010). Det är även 

sannolikt att vi styrde ämnet mer än vad som var menat, med exempelvis ledande frågor eller för 

snabba byten av ämne. Vi ansåg emellertid att respondenterna berörde de ämnen vi tyckte var 
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intressanta för studien, och detta på ett relativt fritt sätt utifrån intervjumetoden vi använde oss 

utav (jmf Wibeck, 2010). 

Var och en av intervjuerna varande mellan 40 till 60 minuter. Vid samtliga intervjutillfällen 

deltog vi båda forskare. Vid intervjuerna utgick vi ifrån att en av oss är huvudintervjuare medan 

den andre deltar, i en mer observerande roll. Dock lämnade vi utrymme för den observerande att 

efter varje avsnitt i intervjuguiden ställa eventuella frågor som denne hade till socialsekreterarna.  

4.4. Materialbearbetning 
För att få möjlighet att samspela med respondenterna och koncentrera oss på berättelserna 

använde vi oss av ljudbandspelare i registreringen av intervjuerna. Ljudinspelning är ett bra sätt 

att samla in data då respondenterna ofta glömmer bort diktafonen och talar fritt (jmf Kvale & 

Brinkmann, 2009). Nackdelen med denna form av intervju är att det kan bli problematiskt att 

veta vem av respondenterna som sa vad vid en transkribering, med tanke på att vissa intervjuer 

genomfördes med två respondenter. Vi hade därför förberett med penna och block under 

intervjun ifall vi skulle behöva ta minnesanteckningar för att urskilja respondenterna under 

transkriberingen. Vi kunde dock känna igen respondenterna på deras röster (jmf Wibeck, 2010).  

Första steget efter avklarandet av intervjuerna var att transkribera dem, vilket vi gjorde samma 

dag eller dagen efter intervjun, då det ger större tillförlitlighet att transkribera intervjuerna så fort 

som möjligt. Det är annars lätt att glömma väsentliga saker som utspelades under intervjuns gång 

och som kanske inte fångas upp av ljudinspelaren (Wibeck, 2010). Man måste ha i åtanke att den 

perfekta transkriptionen är en utopi, och att det görs misstag under materialbearbetningen, vi har 

därför försökt att minska misstagen genom olika åtgärder (jmf Wibeck, 2010). Eftersom vi 

delade upp transkriberingen mellan oss, var det även viktigt att vi transkriberade så lika som 

möjligt, för att minska riskerna för misstag. Vi har exempelvis valt att lyssna på intervjun 

samtidigt som man läser den andres transkribering för att minska risken att tappa bort viktiga 

analysaspekter (jmf Wibeck, 2010). Detta är ett exempel på en åtgärd vars syfte är att minska 

misstagen under materialbearbetningen. 

Vi har i resultatet använt oss av meningskategorisering vilket innebär att man indelar utsagorna 

från respondenterna i olika kategorier, då man ämnar reducera informationen till mer översiktliga 

beskrivningar. Vidare har vi även gjort en meningstolkning, vilket betyder att vi velat tolka och 

förstå den bakomliggande meningen i uttalandet, och gå in djupare på innehållet (jmf Kvale & 

Brinkmann, 2009). Till exempel har vi delat in vårt material i två stora kategorier, utifrån vårt 
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syfte, och under dessa har vi delat in materialet ytterligare i mindre kategorier. Detta är för att 

underlätta för läsaren att förstå materialet och respondenternas utsagor samt för att det blir ett 

verktyg i att rensa bort det material som inte hör till denna studie.  

4.5. Validitet 
Med hög validitet i en kvalitativ forskningsstudie menas att man verkligen undersöker det man 

avser att undersöka. Vidare bör forskaren, för att uppnå hög validitet, utföra ett ständigt 

kontrollerande, ifrågasättande samt teoretiskt tolkande av resultaten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

För oss har det varit väsentligt att ha ett korrekt och väl genomtänkt syfte och frågeställningar då 

dessa är av stor vikt för att kunna undersöka det vi avser att undersöka. Under hela arbetets gång 

har vi ifrågasatt och reflekterat om de olika momenten hjälper oss svara på studiens syfte. För att 

säkerhetsställa att vi verkligen undersöker det vi avser undersöka har vi försökt tydliggöra 

begrepp som till exempel våld och våld i nära relation då dessa begreppsdefinitioner hjälper oss 

att hålla oss inom ramen för studien. Genom att grundligt förbereda och kritiskt granska den 

intervjuguide vi upprättar ökar det troligtvis sannolikheten att vi lyckas undersöka det som vi 

avser att undersöka (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). I utformandet av intervjuguiden har fokus 

för oss legat på att i den mån det är möjligt beakta tydligheten i frågorna samt undvika ledande 

frågeställningar. Vi har vidare försökt få så uttömmande och tydliga svar som möjligt under 

intervjuernas gång för att materialet ska kunna användas och vara så rikt som möjligt. Vi har 

ställt följdfrågor som vi anser vara av vikt när det känts väsentligt samt varit återhållsamma 

gällande vår egen inblandning under intervjuns gång. Att vi är två författare till studien innebär 

att vi både kan granska den andres objektivitet under arbetets gång och främst under 

transkriberingen samt i analyserandet av studiens material. Att fler än en person har analyserat 

resultaten kan tänkas stärka studiens validitet (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). 

En risk för validiteten vid kvalitativa intervjuer kan vara att intervjupersonen endast uttrycker 

sådant som är socialt accepterat och inte sådan information som inte är socialt önskvärd 

(Wibeck, 2010). Ytterligare en risk för validiteten vid främst en gruppintervju är om 

intervjupersonerna håller inne med vad de tycker på grund av till exempel grupptryck eller för att 

övertyga de andra deltagarna om en viss åsikt. Vi upplevde dock inte att detta var ett problem 

under våra intervjuer, då flera respondenter som intervjuades med en av sina kollegor kunde 

uttrycka sådant som den andre inte höll med samt att respondenterna, oavsett om de intervjuades 

två och två eller enskilt kunde ta upp saker som kan anses kontroversiella. Under intervjuernas 

gång upplevde vi att atmosfären i gruppen var öppen samt avslappnad. Vidare upplevde vi att 
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alla deltagare fick utrymme till att säga det de ville, intervjupersonerna avbröt inte varandra och 

vi kunde inte heller märka av något direkt grupptryck.  

4.6. Reliabilitet 
Att man kan förlita sig till att studien går att reproducera vid ett annat tillfälle, av en annan 

forskare, ger den kvalitativa forskningsstudien en hög reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det finns i kvalitativa studier en tendens att forskaren blir närmast en integrerad del under 

datainsamlingen. Det är därför viktigt att det finns data och att detta framförs noggrant (Wibeck, 

2010; Denscombe, 2000). Detta har vi försökt att uppnå genom att beskriva tillvägagångssättet 

på ett så konkret och tydligt sätt som möjligt. Dock återstår att beakta att resultatet likväl kan 

variera beroende på vem man intervjuar samt vem som är intervjuaren. I beaktande bör tas att 

undersökandet av ett fenomen förutsätter att forskaren har en viss kunskap kring fenomenet 

(Wibeck, 2010). Något som vi anser stärker vår studies reliabilitet är att vi vid analysen av 

materialet fann att materialet var rikt och att en stor del av det som framkom under intervjuerna 

var användbart. Detta kan tyda på att vi som forskare hade god kunskap kring fenomenet, vilket 

påverkar arbetets reliabilitet. 

En faktor som framförallt påverkar studiens reliabilitet har att göra med intervjuaren och dennes 

teknik vid intervjun, samt förekomsten av ledande frågor, som kan påverka svaren under 

intervjun. Att vi inte är speciellt erfarna när det kommer till intervjuteknik kan vara ett faktum 

som påverkar tillförlitligheten då vi till exempel kanske inte ställer följdfrågor vid rätt tillfälle. 

Under intervjuns gång försökte vi ständigt ha i åtanke att inte ställa ledande frågor, dock fann vi 

under transkriberingen att vi vid några enstaka tillfällen, då vi ställt följdfrågor som avvikit från 

intervjuguiden, haft svårare att uppnå detta, vilket kan tänkas påverka reliabiliteten. En annan 

faktor som kan påverka tillförlitligheten är att det inte har varit samma intervjuare som har 

genomfört intervjuerna, vilket kan påverka svaren på så sätt att det finns en chans att olika 

intervjuare följer upp olika ämnen och svar (jmf Wibeck, 2010). Detta försökte vi att undvika 

genom att den som hade en observerande roll under intervjun, i slutet av varje ämne/tema, fick 

möjlighet att flika in med frågor. Vi är dock medvetna om att följdfrågor och intressanta 

samtalsspår likväl kan falla bort på detta sätt.  

För att undvika onödiga misstag som kunde komma att påverka studiens reliabilitet valde vi till 

exempel att spela in intervjuerna, och att vi båda läste igenom transkriberingen. Efter att vi valde 

citaten som skulle användas i studien har vi även tillfrågat samtliga respondenter om de vill läsa 

igenom dessa och kommentera materialet. De ändringar som respondenterna efterfrågade har 
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därefter gjorts. Vidare kan reliabiliteten påverkas om man ber kollegor, eller utomstående, att ge 

synpunkter på studien då man som forskare kan ha missat viktiga aspekter. Vi genomförde därför 

en testintervju med en studiekollega för att kontrollera om intervjuguiden var relevant och tydlig 

(jmf Wibeck, 2010). Av denna testintervju märkte vi att vissa frågor var otydliga och behövdes 

förbättras.  

4.7. Generaliserbarhet 
Vår studie är en kvalitativ studie, och har som syfte att få en djupare förståelse av människors 

tolkning gällande ett fenomen. Därför har denna typ av studie inte som fokus att generalisera 

resultatet till hela populationen. Analytisk generalisering är dock möjligt inom kvalitativ 

forskning, som betyder att forskaren använder ett resultat från en kvalitativ studie för att få 

vägledning i vad som skulle kunna inträffa i en annan situation. Det är därför viktigt att 

tillvägagångssättet i studien beskrivs så tydligt som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom 

en välarbetad intervjuguide samt en god intervju och analys som går att jämföra med vald teori 

och tidigare forskning är det möjligt att vi kan dra några relevanta slutsatser på en intern nivå 

utifrån resultatet. 

4.8. Etiska överväganden 
Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar fyra etiska riktlinjer för forskare; informerat samtycke, 

konfidentitalitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Inför varje intervju informerade vi våra respondenter om att deltagandet i vår intervju är frivillig 

och att de när som helst under intervjuns gång var fria att avbryta intervjun eller att avstå från att 

besvara frågor de inte kände att de ville eller kunde svara på. Inför varje intervju bad vi även om 

respondenternas samtycke till att spela in intervjun, vilket samtliga respondenter samtyckte 

muntligt till.  

Även om fullständig anonymitet inte går att uppnå med säkerhet, har vi dock strävat efter att 

beakta socialsekreterarnas konfidentialitet i den mån det är möjligt. Vi har försökt uppnå detta 

genom att ge fiktiva namn till samtliga respondenter, och försökt ta bort uppgifter som kan 

avslöja deltagarnas identitet. Vi har även sett till att ljudinspelningarna förvaras säkert under 

arbetsprocessen, för att sedan radera dem efter studiens avslut (jmf Wibeck, 2010). Den största 

risken för att känslig information lämnas ut är dock genom andra gruppmedlemmar när man 

använder sig av gruppintervju som intervjumetod. Detta är något vi inte kan garantera 

gruppmedlemmarna att det inte kommer att ske (Wibeck, 2010; Denscombe, 2000). Vi ansåg 
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däremot att respondenterna kände varandra väl som arbetskamrater och genomförde intervjun i 

form av professionella. Vi har även informerat samtliga om möjligheten att godkänna de citat vi 

tänker använda oss av i studien, som ett ytterligare sätt att hindra att oönskad information kom 

ut.  

Vi är även medvetna om eventuella konsekvenser som studien kan innebära för respondenterna 

samt den större grupp de representerar, vilket vi har uppvägt gentemot studiens syfte. Vid en 

kvalitativ studie är det viktigt att ta hänsyn till vad som kan ge skada för deltagaren och vilka 

fördelar som kan utvinnas, ur ett forskningsperspektiv, av respondenternas medverkande (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Vi anser inte att detta ämne är så känsligt att det kan medföra skadliga 

konsekvenser från exempelvis omgivningen. Däremot kan det kanske vara ett ämne som är 

känsligt för respondenterna personligen. Exempelvis då kanske de frågor som vi ställer får dem 

att reflektera över deras eget mående i samband med arbetet. Vi anser dock att det är ett viktigt 

ämne som vi studerar för dessa socialsekreterare och det kan förmodligen vara så att resultaten 

kan vara till större fördel för dessa socialsekreterare än tvärtom.  

Den fjärde etiska riktlinjen kallas för forskarens roll. Det vill säga att det finns en benägenhet 

hos forskaren att bara ta hänsyn till det som bekräftar egna föreställningar och ståndpunkter, och 

därmed undvika det som inte passar dessa (Wibeck, 2010). Vidare handlar det om att forskarens 

roll som person blir en avgörande faktor för kunskapens kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2009). I 

vår roll som forskare har vi under hela arbetets gång försökt se förbi vår egen förförståelse och 

inta ett mer neutralt förhållningssätt för att uppnå en hög vetenskaplig kvalité på vår 

forskningsstudie. Vi vet dock att vi var väldigt instuderade på fenomenet redan innan 

intervjuerna vilket kan ha påverkat vilka av respondenternas svar vi valde att följa upp under 

intervjun. Det är däremot svårt att veta om och på vilket sätt vi eventuellt har påverkat 

respondenterna och om detta i sig påverkade hur de svarade på våra frågor.  

5. Resultat och analys 

5.1. Kapitlets disposition 
I detta kapitel kommer resultatet av studiens intervjuer att presenteras. Kapitlet inleds med en 

kort beskrivning av verksamheterna samt av våra respondenter. Därpå kommer en presentation 

av studiens empiriska resultat som redovisas under två huvudrubriker vilka baseras på våra 

frågeställningar. Under den första huvudrubriken presenterar vi respondenternas upplevelser av 
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hur de påverkas av att lyssna till våldsberättelser. Under den andra huvudrubriken presenterar vi 

olika copingstrategier som respondenterna använder sig av i bemästringen av eventuella 

konsekvenser som kan uppkomma av lyssnandet. Under varje huvudrubrik följer en analysdel 

där vi tolkar resultaten och kopplar dem till copingteorin, som är vår teoretiska utgångspunkt. 

Varje huvudrubrik avslutas med en kort sammanfattning av, för det kapitlet relevant, tidigare 

forskning. 

5.1.1. Presentation av verksamheterna  

Team 1 

Inom denna stadsdel finns en enhet som arbetar med relationsvåld och som är en del av 

socialtjänstens sektion som heter individ- och familjeomsorg. Enheten startade i augusti 2012 

och är således relativt ny. Socialsekreterarna inom denna enhet arbetar både med utredning och 

behandling för män och kvinnor som utsätter och utsätts för relationsvåld. Socialsekreterarna 

inom team 1 har sedan uppstarten fått ta del av olika utbildningar bland annat ATV3, KBT4 

inriktad mot våldsutövare och utsatta, MI5 samt övriga utbildningar som ger spetskompetens 

inom våld.  

Team 2 

Inom denna kommuns socialförvaltning finns en öppenvård som är uppdelad i fyra enheter varav 

en heter nätverks- och familjevåldsarbete. I denna sektion arbetar socialsekreterare inom en 

kvinnorådgivning samt i en verksamhet, som startade 2005, för män som har utsatt kvinnorna för 

våld.  

5.1.2. Presentation av respondenter 

Jessica: Har sedan uppstarten arbetat inom team 1 och har en socionomutbildning. Tidigare 

arbetade Jessica på en annan enhet och kom då också i kontakt med våld i nära relationer bland 

vuxna.  

Sara: Har sedan uppstarten arbetat inom team 1 och har en socionomutbildning. Sara har tidigare 

arbetat inom två andra enheter inom stadsdelsförvaltningen där hon fått ta del av, för nuvarande 

arbete relevanta utbildningar, till exempel krisbearbetning och utbildning inom PTSD. 

                                                
3 Alternativ till våld   
4

 Kognitiv beteendeterapi 
5

 Motivational interviewing 
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Martina: Har en socionomutbildning och arbetar inom team 2. Martina är bland de som arbetat 

längst inom team 2. I sitt arbete möter Martina främst män som utövar våld. Hon har en 

familjeterapi utbildning med systematiskt inriktning samt en psykoterapiutbildning.  

Tommy: Är inte utbildad men har annan relevant utbildning. Tommy är socialsekreterare inom 

team 2 och har även en systemteoretisk steg -1 utbildning. 

Josefin: Har en socionomutbildning och har arbetat inom team 2 sedan 2010. Josefin arbetar på 

kvinnorådgivningen och möter kvinnor som utsätta för våld i nära relation. Har tidigare arbetat 

på en kvinnojour under tre år och har en steg -1 utbildning.  

Malin: Har en socionomutbildning och har arbetat inom team 2, på kvinnorådgivningen, sedan 

2007.  

Lisa: Är inte utbildad socionom men har annan relevant utbildning. Lisa har sedan 2006 arbetat 

på kvinnorådgivningen i team 2. Lisa har sedan 2000 arbetar med våld mot kvinnor i olika 

former.  

5.2. Upplevelser och konsekvenser av lyssnandet  
Samtliga respondenter menar att de, på ett eller annat sätt, upplever att de påverkas av att lyssna 

till våldsberättelser. Vissa respondenter uttrycker en större medvetenhet kring den påverkan som 

lyssnandet har på dem, medan andra respondenter berättar att de inte riktigt påverkas, men att en 

medvetenhet finns kring att de kan komma att påverkas av våldsberättelserna. Vissa av 

respondenterna berättar om att det även finns en möjlighet att det kan finnas symptom som de är 

omedvetna om. Två respondenter menar dessutom att sannolikheten finns att symptom kan 

komma att uppvisas i framtiden som en följd av deras arbete, utifrån vad de har hört från andra 

kollegor och läst i forskning. En socialsekreterare berättar följande: 

Det är viktigt att våra arbetsgivare är medvetna om det vi jobbar med idag, kan 
vara skadligt faktiskt. Det är vi som kommer att påverkas. Och ha de åtgärder 
redan innan det blir försent.  – Jessica  

Två respondenter uttrycker en viss oro över framtiden med tanke på de konsekvenser som kan 

uppstå i deras arbete, och de ställer sig frågan hur länge till de egentligen kommer att kunna orka 

med de tunga inslagen i arbetet. Två respondenter uttrycker: 

Ibland undrar man vad som händer med oss, vad kommer hända med oss? För att 
det är en sak som händer. – Jessica 
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(…) men jag tror att man inte ska jobba med det här för länge för det gör, det gör 
saker med oss. Och även om jag också håller med om att man blir lite härdad så 
tror jag att det finns en risk att man själv inte märker hur mycket man blir 
påverkad av det här. – Martina 

Några respondenter talar om hur konsekvenserna av lyssnandet till våldsberättelserna kan 

påverka de mer periodvis i vardagen då de inte kan sluta tänka på ett ärende de arbetar med samt 

inte kan låta bli att ta med ”jobbet” hem. Respondenterna beskriver att lyssnandet till 

våldsberättelser även kan påverka dem på olika sätt. En respondent beskriver att en del ärenden 

kan ge upphov till sömnsvårigheter och att man fortsätter att arbeta med ärendet i drömmen 

medan ytterligare en respondent berättar att lyssnandet till våldsberättelser kan ha ökat 

känsligheten hos denne. Två respondenter beskriver det på följande sätt: 

Några dagar kanske man påverkas av det här, man tänker, man drömmer om det, 
man fortsätter jobba i drömmen. Men efter några dagar så kommer man, kommer 
över det på något sätt sen(…)Det som jag har märkt sen jag började jobba här, jag 
är extremt trött. – Jessica  

Jag har haft perioder som jag har haft svårt att sova, och där jag känner att jag 
inte finner lika stor glädje i maten, vilket jag älskar, och såna saker kan hända. Det 
är min kropp som reagerar ganska så tydligt. – Martina  

(…) jag blir fruktansvärd illa berörd. Jag känner kroppen reagera såhär med 
illamående och inte bara när det gäller våld människor i mellan (…) – Martina 

Två respondenter uttrycker en annan aspekt då de inte upplevt samma påverkan av 

våldsberättelserna såsom resterande respondenter. Detta illustreras med följande citat från en av 

respondenterna:  

Jag blir inte påverkad på det sättet, jag vet inte, jag tycker att det är en förmån att 
jobba på det sättet jag gör. Det hade varit en skillnad om jag tänkte ”vad jobbigt 
det är att höra på berättelserna”, men det gör jag inte, jag tycker det är en förmån. 
Det blir inte lika jobbigt och skapar inte att jag har det med mig när jag går hem 
till exempel, på samma sätt. – Tommy 

Samma respondent uttrycker dock att: 

Sen är det klart jag kan påverkas, men det är inget jag har reflekterat över att det 
sätter sig. – Tommy 

5.2.1. Förändringar i kognitiva scheman 

Flera socialsekreterare upplever att vissa saker har förändrats hos dem som en följd av 

lyssnandet till våldsberättelserna. Respondenterna uttrycker att förändringar har skett, allt ifrån 

deras antaganden om världen, om andra människor till antaganden om sig själva. En respondent 

menar till exempel att arbetet med våldsutsatta kan leda till en krassare syn på omvärlden. 
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Ytterligare en respondent beskriver att det kan hända att de blir mer cyniska i jämförelse med 

andra då de ser saker som inte andra ser, och då de är medvetna om att våldet kan förekomma 

även i den närmaste omgivningen. Respondenterna beskriver även att de kan bli mer 

analyserande av omgivningen då respondenterna kan se tecken som tyder på att våld kan 

förekomma hos till exempel en familj. Två respondenter menar på att de helst vill undvika att se 

dessa tecken, varav en respondent uttrycker följande: 

Men det är klart att man skulle önska att man inte såg det. Det är lite obekvämt. – 
Josefine 

En annan aspekt som en del respondenter beskriver har ändrats är deras säkerhetstänkande. Vissa 

respondenter beskrev en högre oro för sina barn och även för sig själva. Följande respondent 

beskriver: 

Man är extra försiktig. Medveten om riskerna mer än förut. Det gör att det inte är 
konstigt om man blir paranoid. – Jessica 

Respondenterna nämner även att våld har blivit mer normaliserat för dem i och med att de hör 

många våldsberättelser och ibland väldigt hemska sådana. Följande citat belyser detta: 

Jobbar man inom det här så höjs hela tiden ens ribba av vad man påverkas av. Så 
att det är klart att det blir, man härdas ändå på något sätt i de här berättelserna.  – 
Tommy 

5.2.2. Känslor som uppkommer av arbetet med våldsutsatta 

Under intervjuerna nämnde respondenterna flera olika slags känslor som arbetet med lyssnandet 

av våldsberättelserna ger upphov till. Respondenterna tar upp känslor som till exempel sorg, 

ilska, chock och frustation men ibland också glädje och hopp. Dessa känslor beskriver 

respondenterna är nödvändiga reaktioner för att kunna orka med lyssnandet: 

Ibland blir man väldigt arg. Man orkar inte annars. – Malin  

Man kan faktiskt också ibland bli glad, det låter konstigt men man blir glad att man 
fått personen att faktiskt berätta (...) Det är egentligen alla känslor som kan 
väckas. – Sara  

Flera av respondenterna uttrycker att vissa ärenden som de jobbade med, kan vara väldigt tunga 

och att dessa ärenden gav upphov till reflektioner kring om de verkligen orkar med detta slags 

arbete eller inte. Sådana tankar uttrycks hos flera av socialsekreterarna samt menar 

socialsekreterarna att det gick i perioder då de kände att mycket är hopplöst. Den känslan av 

tyngd som socialsekreterarna kan uppleva illustreras med följande citat: 
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Och sen kan det ju också vara så att vissa ärenden man jobbar i är faktiskt värre 
än andra så vissa ärenden är ju så tunga så att man tycker att ”nu orkar jag inte 
mer – Josefine 

En respondent menar att de, trots sin profession, i första hand är människor och att det ibland är 

omöjligt att hålla sin professionella ”mask” i lyssnandet till våldsberättelserna. Några av 

socialsekreterarna berättar att det har hänt att de under ett samtal med sina klienter har börjat 

gråta. Ytterligare en respondent berättar att vissa saker går utanför ens professionalitet och att 

känslorna helt enkelt blir överväldigande.  En tredje respondent berättar om hur det som 

framkommer i ett möte kan ge upphov till att socialsekreterarna gråter efter mötet: 

Det kan vara ganska jobbig upplevelse för oss efteråt, vi har ju båda gråtit några 
gånger, för man pratar inte om några slag eller sparkar utan man får höra från 
klienten hur klienten blivit utsatt för sexuella övergrepp när denne var yngre. Och 
sen därefter hur det har varit, och det är tufft. Och det är speciellt, när man känner 
sig att man är den första personen som får höra det är.  – Jessica 

En respondent berättar att berättelserna kan ge henne en känsla av chock.  Dock beskriver nästan 

samtliga respondenter att de på något sätt blir härdade i lyssnandet till våldsberättelserna samt att 

våldet normaliseras. En respondent uttrycker det på följande sätt: 

Jag har lyssnat på så många historier samt hört, eller jag blir inte chockad utan 
jag vet hur det ser ut, jag vet att såhär kan det se ut så att ja blir inte chockad över 
berättelserna eller så. – Lisa 

 

5.2.3. Förändrade vanor 

Majoriteten av socialsekreterarna har uppmärksammat att vanor som de hade innan de började 

arbeta med klienter med våldsproblematik, idag har förändrats. Exempel på vanor som har 

förändrats är valet av filmer och böcker som de tittar på och läser under sin fritid:  

Jag vill helst inte se på våldsfilmer, jag väljer hellre glada saker när jag är hemma. 
– Sara 

En respondent reflekterar vidare kring hur arbetet kan vara orsaken till att vissa vanor har 

förändrats, även om denne inte med säkerhet kan säga vad som hör ihop med arbetet och vad 

som inte hör ihop med arbetet: 

Jag kan inte låta bli att ställa mig den frågan: ”hur hade jag varit om jag inte hade 
jobbat med just det här?”, ”hur har det påverkat just mig?” och ”är jag mindre 
social? Kanske”, ”är det just därför jag bara vill läsa just bara dom enkla 
deckarna?”. Jag orkar inte se på jobbiga TV-program. Jag är helt övertygad om 
att det hänger ihop och det är klart att det påverkar mig. – Malin 
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Vidare berättar somliga respondenter att de medvetet väljer bort filmer, böcker, tv-serier och 

dylikt med just inslag av våld. Detta motiveras med att de känner att de får tillräckligt med inslag 

av våld i arbetet och vill därför fokusera på icke-våldsamma sammanhang på fritiden:  

Jag känner personligen att jag ibland är så mättad av de här berättelserna att jag 
inte orkar höra ett ord till om våld. – Martina 

Obehaget kring att se eller läsa om våld sker i olika grad hos socialsekreterarna. Några 

respondenter uttrycker att de gärna läser deckare på sin fritid medan några respondenter väljer att 

avstå helt och hållet. 

Vissa respondenter reflekterar vidare kring hur de medvetet även väljer bort sociala sammanhang 

med inslag av våld, som en följd av arbetet. En respondent beskriver även att denne inte ens på 

arbetstid vill prata om våld med andra professionella, och skulle hellre vilja prata om något annat 

som är arbetsrelaterat:  

(…) jag vill göra något annat då på min arbetstid. För det är också ett sätt att 
komma ifrån för att göra något annat. Nu blir det ju inte så eftersom vi jobbar med 
det vi gör, men min önskan hade vart att prata om något helt annat. Det skulle vara 
jätteskönt med människor som inte alls prata våld, då behöver jag inte heller prata 
våld, så det är både och(...)Tänk att åka på en konferens som handlar om 
systemiskt arbete men inte våld. – Tommy 

5.2.4. Arbetsrelaterad stress  

Att lyssna till våldsberättelser är en del av socialsekreterarnas vardag. Arbetsrelaterad stress, är 

något som flera respondenter menar uppkommer som en konsekvens av att dagligen lyssna till 

våldsberättelser. Vad som ger socialsekreterarna upphov till den arbetsrelaterade stressen är 

många gånger en komplex fråga och flera faktorer kan samverka i upplevelsen av stress. En 

respondent beskriver att: 

Jag tror att man kan uppleva något som kan beskrivas som stress när man blir 
utsatt för många berättelser om våld. Man kan uppleva sig som, även om man inte 
har massor med ärenden, kan man uppleva att tiden inte räcker till, att man själv 
inte räcker till för att förstå det här hemska. Och att man inte riktigt kan förklara 
för sig själv och för den andre, det ger mig en känsla av stress. – Martina  

Det var främst hos två socialsekreterare där själva lyssnandet och hanteringen av berättelserna är 

en stressande faktor. Detta kan illustreras med följande citat: 

Däremot kan berättelserna i sig ha en stress, att man blir påverkad. Det här som 
jag sa förut, man vill prata mer om det, man vill få någon annans uppfattning kring 
det. – Tommy 
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För vissa av socialsekreterarna är det själva lyssnandet och hanteringen av våldsberättelserna 

som bland annat ger upphov till känslan av att vara stressad. Andra socialsekreterare menar 

istället på att det är något annat än själva berättelsen och hanteringen av berättelsen som ger 

upphov till stress, exempelvis de praktiska arbetsuppgifterna. Flera respondenter menar då att 

den stress som uppkommer i arbetet och som handlar om praktiska saker kan till exempel vara 

dokumentation eller att ta kontakt med andra delar myndigheter/delar av socialtjänsten. En 

respondent uttrycker:  

Jag tycker man känner sig stressad över praktiska saker. – Josefine 

Vidare berättar flera av respondenterna att praktiska saker även kan innebära sådant som måste 

ordnas för att hjälpa den våldsutsatta. De praktiska sakerna kan vara saker som behöver ordnas 

för den våldsutsatta på längre sikt, exempelvis kontakt med andra myndigheter, hanteringen av 

akuta våldsärenden där den våldsutsatta till exempel behöver placeras eller ifall den våldsutsatta 

har barn. Detta belyser en respondent med följande citat: 

Mycket praktiskt som måste göras, helst igår. Man måste agera snabbt och det kan 
handla om liv och död ibland. Då kan jag bli stressad. – Sara 

Ytterligare en respondent berättar till exempel att en vårdnadstvist kan vara stressande då 

socialsekreteraren som har en nära kontakt med en våldsutsatt kvinna inte kan förhindra att en 

våldsutövande man får omvårdnad om sitt barn. Respondenten menar att det juridiska ibland kan 

bli en stressfaktor som socialsekreterarna inte alltid kan styra över. De orättvisor som många 

gånger kan bli en följd av hur en våldsutsatt behandlas är något som kan skapa frustation, ilska 

och stress hos socialsekreteraren. Samma respondent uttrycker dock att frustationen i sig kan 

vara en drivkraft för dem att, i arbetet, kämpa emot orättvisorna.  

Några socialsekreterare känner sig underbemannade och menar på att organisationen har ett 

ansvar över att se till att varje handläggare kan hantera den ärendemängd som de har på sitt bord. 

Flera respondenter berättar om den höga arbetsbelastningen och hur den ger upphov till stress. 

Följande respondent beskriver vikten av att ledningen uppmärksammar arbetsbelastningens 

påverkan av socialsekreterarnas stress: 

Uppifrån liksom vår ledning, de tror på det vi gör, och ger oss resurser och 
möjligheter. Och nu kommer faktiskt en person till, och det är också för att man 
har sett att arbetsbelastningen är för hög så att vi blir en till. – Sara 

Socialsekreterarna menar att de ibland kan springa mellan besöken och knappt har tid att 

reflektera över vad de fått höra och att det kan vara väldigt stressande. Att inte heller ha tid att 
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förbereda sig inför sitt nästa stödsamtal menar socialsekreterarna är en stressfaktor för dem. En 

respondent beskriver det på följande sätt: 

Personen kommer hit och ska få stöd, och så är jag inte så förbered som jag önskar 
vara, det kan stressa mig. (…) det handlar om vår arbetsbelastning.  

– Sara 

En socialsekreterare menar att stressen i sig inte behöver vara skadlig, utan att det handlar om 

vilket sätt man hanterar den. Följande citat belyser detta: 

Stress är något vi inte kan få bort i våra liv, det går inte. Men stress kan vara bra 
och dåligt, det är balansen. Därför försöker man hantera stressen på det sättet att 
det inte blir skadligt. – Jessica  

Ett återkommande ämne bland våra respondenter var dels vikten av kunskap gällande våld hos 

övriga professionella, dels det motstånd som de möter från samhället i stort. För flera av 

socialsekreterarna kan dessa omständigheter vara en stor stressfaktor. Detta belyses med följande 

citat:  

Okunskap i resten av samhället är stressande och motståndet vi möter, både från 
kollegor i förvaltningen och från omvärlden liksom, är stressande. Det är 
stressande och frustrerande. – Lisa 

5.2.5. Analys 

Näst intill samtliga respondenter menar att de, på ett eller annat sätt, upplever att de påverkas av 

att lyssna till våldsberättelser. Av respondenternas utsagor framkommer att alla socialsekreterare 

påverkas på olika sätt av lyssnandet, främst i sitt privatliv men även i sin yrkesroll. Somliga 

respondenter reflekterar även kring möjligheten om att det kan finnas symptom som de inte är 

medvetna om samt symptom som kan komma att visa sig i framtiden. Brattberg (2008) nämner 

att det som är avgörande för vilken copingstrategi en individ väljer beror bland annat på 

kognitiva instinkter, stämningsläge och personliga resurser. Man skulle kunna utläsa utifrån 

respondenternas utsagor att detta kan vara orsaken till att de använder sig av samma, men även 

skilda copingstrategier. Flertal respondenter menar till exempel på att de har blivit mer försiktiga 

och utvecklat ett undvikande beteende när det kommer till att läsa om våld och se på filmer med 

våldsinslag. Dock uttrycker en av respondenterna att denne inte påverkas av lyssnandet till 

våldsberättelser, men reflekterar kring det faktum att denne borde påverkas med den 

medvetenhet som socialsekreteraren har kring konsekvenserna av lyssnandet samt den kunskap 

som socialsekreteraren har kring ämnet. Enligt Brattberg (2008) kan en lyckad copingprocess 

öka en person självtillit, vilket i sin tur kan öka personens förmåga att vid kommande kriser lösa 



 36 

eller kunna stå emot dessa. Det kan tolkas som att respondenten som uttrycker att hen inte 

påverkas av lyssnandet antingen omedvetet påverkas av våldsberättelserna eller att hen faktiskt 

har en god självtillit vilket leder till att respondenten kan bemästra de kriser som uppstår till följd 

av lyssnandet till våldsberättelserna.  

Lazarus (2006) skriver att coping är en faktor som indirekt påverkar den emotionella reaktionen. 

Med utgångspunkt ifrån detta tolkar vi det som att socialsekreterarna kan påverkas av lyssnandet 

till våldsberättelser fast de själva inte är medvetna om det. Till skillnad från de två respondenter 

som menar på att de inte direkt påverkas av lyssnandet till våldsberättelser, uttrycker en annan 

respondent: ”Ibland undrar man vad som händer med oss, vad kommer hända med oss? För att 

det är en sak som händer”. Vi tolkar det som att det inte alltid är lätt för socialsekreterarna att 

veta hur deras emotionella reaktion är genom att lyssna till våldsberättelserna. Som 

socialsekreteraren uttrycker, denne vet att lyssnandet påverkar, men kan inte direkt sätta fingret 

på hur denna påverkan ser ut. Utifrån respondenternas svar går det att identifiera effekter som 

arbetet faktiskt har haft på respondenterna utan att de själva kanske kopplar dessa till själva 

arbetet, och kan tolkas som förnekelse, undvikande eller en vilja att minimera en situation 

(Lazarus & Folkman, 1984; Eriksson et al., 2004). Flera socialsekreterare nämner exempelvis 

förändrade vanor sedan de började arbeta med klienter med våldsproblematik, och kan kopplas 

till teorin om att undvikande i sig är en copingstrategi i och med att vissa respondenter undviker 

sammanhang med inslag av våld. Det kan även tilläggas att arbetet verkar ha haft en 

känslomässig effekt på respondenterna genom att de ibland har ett behov av att gråta, bli arg och 

även skratta för att hantera våldsberättelserna de får höra. Dessa kan tolkas som en 

känslofokuserad copingstrategi då de verkar syfta till att hantera de svårigheter som uppstår hos 

respondenterna, istället för att respondenterna försöker att förändra själva situationen så som en 

problemfokuserad copingstrategi syftar till (Lazarus & Folkman, 1984). Genom dessa uttalanden 

går det därför att identifiera olika faktorer i arbetet som faktiskt haft en påverkan på dessa 

respondenter.  

En annan betydelse av ordet coping kan vara stressbemästring eller stresshantering (Eriksson et 

al., 2004). Lazarus och Folkman (1984) menar att den subjektiva tolkningen av en stressfylld 

händelse är mer betydelsefull än händelsen i sig. För vissa av våra respondenter är själva 

lyssnandet till våldsberättelserna en stressande faktor, och en respondent menar även att flera 

faktorer kan samverka i upplevelsen av stress. Begreppet coping används av Brattberg (2008) för 

att beskriva en förmåga att hantera psykologisk stress. Samma förmåga, menar författaren, 

används när människan ska hantera de konflikter som kan uppstå mellan yttre och inre krav 
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(Brattberg, 2008). En respondent säger att denne alltid vill vara förberedd inför möten med 

klienter och när respondenten inte hinner förbereda sig så som den önskar upplever respondenten 

sig stressad. Vi tolkar det som att respondenten har ett inre och/eller yttre krav på sig och när 

respondentens inre och yttre krav krockar med verkligheten skapas en känsla av psykologisk 

stress. Något som inte framkommer i teorin men som majoriteten av våra respondenter påpekar 

är att de praktiska sakerna i arbetet är det som ger upphov till mest stress hos dem. Enligt teorin 

kan man minska den upplevda känslan av stress på arbetet genom att till exempel förbereda sig 

inför ett möte (Frankenhauser & Ödman, 1992). Av våra respondenters svar framkommer att de 

vid de tillfällen de har flera besök under samma dag och inte hinner förbereda sig inför 

stödsamtalen så upplever de stor stress.  

5.2.6. Kort sammanfattning av relevant tidigare forskning 

Saakvite och Pearlmann (1996) menar på att det är viktigt att behandlare som arbetar med 

traumatiserade personer bör vara medvetna om fenomenet (VT) och dess effekter på dem. 

Fysiska symptom av VT beskrivs av Iliffe och Steed (2000) vara en allmän tyngdkänsla, 

illamående och känslan av att känna sig skakad samt sorg och ilska mot bland annat 

rättssystemet och gärningsmännen. I arbetet med lyssnandet till våldsberättelser sker vissa 

förändringar hos socialsekreterarna, där Trippany et al. (2004) menar att säkerhetsbehov är en 

förändring som betyder att behandlaren får en starkare rädsla för den egna och familjens 

säkerhet. Forskarna Iliffe och Steed (2000), Trippany et al. (2004) och Olsson (2011), beskriver 

förändringar i kognitiva scheman så som bristande trygghet till omvärlden, förändrad världsbild 

och ökad medvetenhet kring könsmakt och kontroll. 

5.3. Copingstrategier 
5.3.1. Stöd från chef och kollegor 

Respondenterna uppger att stödet från chefer och kollegor underlättar hanteringen av lyssnandet 

till våldsberättelser. En respondent belyser detta genom att säga: 

Alltså vi pratar väldigt mycket i våran arbetsgrupp här med kollegorna[…] liksom 
när man har nånting som är jobbigt eller om man behöver prata av sig, både med 
kollegor och chefen, så blir man avlastad direkt. Så det känns ju nödvändigt när 
man jobbar med våld, att ha den tryggheten i arbetsgruppen.  – Lisa 

Socialsekreterarna betonar vikten av att ha en bra chef samt att chefen stöttar sina medarbetare 

och hjälper till att lyfta ärenden på chefsnivå. Ytterligare respondenter berättar att de anser sig ha 

en chef som förstår och att det underlättar arbetet att inte ha en chef som motarbetar och 
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ifrågasätter ens bedömningar. Två respondenter menar att de får väldigt mycket frihet i att forma 

arbetet och att det är viktigt att chefen hyser tilltro till deras arbetssätt. 

Respondenterna beskriver att bra kollegialt stöd är nödvändigt och beskriver bland annat vikten 

av att ha en bra relation till sina kollegor, samt att det ska vara ett öppet klimat på arbetsplatsen 

då stödet från kollegorna är ett sätt för socialsekreteraren att bearbeta och dela med sig av sina 

upplevelser: 

Jag tror också att här är det otroligt viktigt med kollegialt stöd, man måste kunna 
prata med sina arbetskamrater, kunna skämta, bråka, få ur sig allt det här på 
något sätt. Handledning är också viktigt, men jag tror att klimatet på arbetsplatsen 
gör väldigt mycket. – Martina 

Det sociala stödet kollegor emellan handlar väldigt mycket om att man ska kunna skämta med 

varandra, påpekar samtliga respondenter. En respondent uttrycker att: 

Vi skojar väldigt mycket. (…) om hela jobbet, om hela våldet, om hela det här sjuka 
som vi hör.  – Josefine 

Trots att samtliga respondenter betonar vikten av att kunna skoja med sina kollegor så anser fyra 

av respondenterna att själva det faktum att man skämtar om våldshändelser som andra har blivit 

utsatta för kan bli väldigt kontroversiellt. Dock motiveras det av en respondent att: 

Det är ju vårt sätt att hantera verkligheten. – Sara 

5.3.2. Handledning  

Och sen handledningen som sagt, det är jätte, jätteviktigt, där kan man, där får vi 
ju jättemycket hjälp – Josefine 

Samtliga respondenter betonar vikten av att ha handledning där de till exempel kan få hjälp i 

olika former av samtalsmetoder, vägledning i hur de ska hantera sina ärenden, bearbeta sina egna 

upplevelser samt prata ut kring sina ärenden. Respondenterna berättar att handledaren ofta är 

utbildad terapeut och vissa av respondenterna framhåller att handledaren gärna ska vara kunnig 

inom deras arbetsområde. En respondent uttrycker att det är viktigt att handledaren är kunnig 

gällande våld och våld i nära relation samt vad som sker i lyssnandet av våldberättelser.  

En annan respondent berättar att handledning inte var en självklarhet för några år sedan i deras 

verksamhet, och att socialsekreterarna har fått kämpa för att få till handledningstimmar. Samtliga 

respondenter menar att handledningen blir ett forum där socialsekreterarna kan dela med sig av 

sina svårhanterade ärenden samt få verktyg och stöd om hur de ska gå vidare i ärendet, varav en 

respondent berättar att: 
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 Då är det ju bra med handledning och att man liksom stoppar upp och backar lite 
och ser vad är det som pågår. – Lisa 

Ytterligare en respondent berättar att handledningen hjälper dem att utveckla ett förhållningssätt 

till klienten i mötet samt verktyg i form av samtalsteknik som de kan använda under dessa 

samtal. En respondent berättar: 

Ställa öppna frågor, jobba med ambivalens. Motstånd, det är också en viktig del 
tänker jag, för det väcker ju mycket när, rättningsreflexen i oss, (…) och då att inte 
hamna i att man ska till attack utan jobba i det(…). Det ger oss också jättebra 
verktyg. – Sara 

Vidare berättar en respondent att handledning och eventuella utbildningar ger socialsekreterarna 

verktyg som gör att de kan hantera berättelserna, vilket de känner att de inte skulle kunna göra 

utan. Respondenterna säger att handledningen ger de verktyg som gör att de blir säkrare i sitt 

arbete och kan hantera berättelserna och de känslor som uppkommer hos dem. De två 

socialsekreterarna ger exempel på att de för sin stresshantering skriver sina känslor på lappar och 

sedan ”kastar” bort sina känslor. Två socialsekreterare berättar vidare att handledningen har en 

avstressande effekt på dem. En respondent tycker det är skönt att utrymme ges att man under 

handledning kan tala om saker som sker i ens privatliv som kan påverka arbetsdagen.  

På en av arbetsplatserna har socialsekreterarna två typer av handledning, dock betonar de 

respondenterna avsaknaden av handledning som enbart fokuserar på hur våldsberättelserna 

påverkar socialsekreterarna. En av de socialsekreterarna uttrycker att:  

Vår handledning är inriktad på våra ärenden, det är inte handledning för hur vi 
ska bearbeta. Vi ser behovet av det faktiskt. Det är viktigt för oss. Ibland kan det 
kännas jätte mycket, känslomässigt blir det för tufft ibland. Man har svårt att sätta 
fingret vad det är som gör det. Det byggs på hela tiden, lyssna, höra, vara med i 
samtal och möten. – Jessica 

Två respondenter nämner att de under sin handledning ibland tar upp hur ärendet påverkar dem, 

vilket de menar är väldigt viktigt att kunna prata om. 

5.3.3. Utbildning  

När man får utbildningar får man också näring, man hämtar syre utifrån. – 
Martina 

Två respondenter berättar att de under det senaste året fått mycket utbildning inom ramen för 

arbete med våld och att de såg det som väldigt positivt. De anser att utbildningarna som de får, 

ger dem verktyg så att de han hantera sina klienter, oavsett vilken information som framkommer 

under samtalet. Två andra respondenter på en annan stadsdel/kommun menar att de får alldeles 
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för lite utbildning och kompetensutveckling, och att det var något de efterfrågar. Det beskriver 

de i följande citat: 

Men vi får så lite av den stimulansen, vi får nästan ingenting (…) Det är något vi 
tjatar jättemycket om, kompetensutveckling, möjlighet att lära sig nya saker. 
Annars finns det en risk att man fortsätter att jobba som man gjort de senaste 30 
åren, det händer saker utanför. – Martina 

5.3.4. Hanteringen av känslomässiga effekter och stressiga situationer 

Socialsekreterarna berättar om olika sätt att hantera de känslor som uppkommer under lyssnandet 

på. En respondent beskriver: 

 Vi tycker också att det är jätte, jätteviktigt att vi skrattar mycket. – Malin 

Majoriteten av respondenterna menar att skratt och att kunna skämta med sina arbetskollegor är 

av väldigt stor vikt för att de ska kunna orka klara av sitt arbete. Några respondenter reflekterar 

under intervjun kring att, trots alla känslor som uppstår under samtalet med den våldsutsatta, 

finns det ibland inget annat de kan göra än att acceptera situationen:  

Det jag inte kan göra något åt det måste jag bara glömma eller släppa för då vet 
jag att jag gjort det jag kan, det som jag får. – Josefine 

En socialsekreterare beskriver att ibland, när ärendet blir alldeles för tungt, kan det bli för svårt 

att vara totalt närvarande under lyssnandet till våldsberättelserna. För att klara av arbetet till trots 

menar socialsekreteraren att det ibland kan vara nödvändigt att stänga av: 

 För att ibland så funkar man ju så att när man har för mycket svåra saker så vill 
man, hela kroppen egentligen, bara stänga av och inte vara riktigt närvarande för 
att det är jobbigt (…).  – Sara 

Några socialsekreterare känner att trots att de kämpar emot att tänka på arbetet efter sin arbetstid, 

och till och med medvetet bestämt sig för att inte ta med ärendet ”hem”, är det ibland 

oundvikligt. Dock beskriver flera socialsekreterare att det inte är alla ärenden som ”följer med 

hem”. Men att när det väl sker är det oftast ett väldigt tungt ärende alternativt att det kan vara ett 

ärende som de själv kan relatera till.  

Maktlöshet är en känsla som vissa socialsekreterare reflekterar kring, och som de känner är en 

väldigt tung känsla som kan uppkomma som en följd av arbetet. Denna känsla, menar en 

socialsekreterare, kommer främst när de inser att en våldsutsatt inte kommer att kunna få den 

hjälp den behöver. Känslan kan även uppstå i det fall socialsekreteraren inte kan göra något 

ytterligare för den våldsutsatta.  
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Flera respondenter nämner att situationen ibland kan bli väldigt stressig och att det ibland kan 

vara svårt att hantera omständigheterna. Några hanterar denna känsla genom att acceptera 

situationen som den är. Ytterligare respondenter menar på att de helt enkelt stannar upp i arbetet 

och försöker fokusera. En respondent förklarar att stressen ger upphov till fysiska symptom, i 

form av svårigheter att andas. Respondenten berättar att denne upplever att stressen är ända upp i 

halsen och att inte mycket hjälper i sådana situationer. Hur respondenten hanterar de stressfyllda 

situationerna belyses med följande citat:  

”Jag känner att jag börjar andas, då slutar jag med det jag gör och sitter och 
andas” - Jessica 

5.3.5. Fritid 

Jag tror att det är viktigt med fritiden när man har ett sånt här jobb, det tror jag 
faktiskt. – Josefine 

Samtliga socialsekreterare betonar vikten av fritid/egenvård. Dock skiljer det sig åt från 

socialsekreterare till socialsekreterare hur man kopplar av. En socialsekreterare upplever att: 

Det är tungt, och man måste vara medveten om att det är tungt och att man då 
måste ta hand om sig själv på sin fritid, på olika sätt. jag tror vi är rätt bra på det 
här, alla här gör sina roliga saker. – Josefine  

Några av de sysslor som respondenterna nämner att de gör på sin fritid, eller som de önskade att 

de kunde göra, var bland annat att dansa, att sjunga, umgås med sina barn och sina husdjur, läsa 

och gå på bio. Alla respondenter förutom en, menade att någon form av träning var väsentligt för 

att kunna koppla bort arbetet. Följande respondent beskriver i kommande citat hur hon använder 

träning som ett medel att skingra tankarna från arbetet: 

På sommarhalvåret springer jag i skogen vilket jag tycker är jätteroligt, och där i 
skogen lämnar jag resterna som är kvar många gånger. – Martina 

Två av socialsekreterarna menar på att yoga var ett sätt för de att koppla av och förklarade det 

som att detta hjälpte de att i mötet med klienten hålla sig närvarande.  

Flera socialsekreterare som hade familj och barn menar att det faktum att de har barn är något 

som de tror underlättar hanteringen av lyssnandet och framförallt som underlättar för dem att 

koppla bort jobbet när de är hemma. Två respondenter beskriver detta genom att säga:  

Jag tror jag är ganska bra på att lämna jobbet här. Det har nog mycket att göra 
med att jag är småbarnsmamma, tack och lov, jag hinner inte – Sara 

Jag tror att min…min…barnen…att ha ett liv vid sidan om räddar mig – Malin  
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Dock menar respondenterna att familjen även kan ha en negativ påverkan på arbetet och att saker 

som händer hemma kan ge upphov till mer stress. En respondent menar att de personliga 

problem man har kan påverka arbetet. En annan respondent menar på att om man har en dålig 

dag så kan det vara svårt att säga om det handlar om ens privatliv eller om det beror på jobbet, 

utan att det snarare går hand i hand. Två respondenter beskriver: 

Om man har en dålig dag, om man inte mår bra själv just den dagen, kanske haft 
en stressig lämning av barnen.  Då det är klart att sådana faktorer påverkar ju – 
Sara 

Om det är så att jag har personliga problem, det påverkar mitt lyssnande på ett 
negativt sätt, eller jag kanske inte gör ett bra arbete när jag lyssnar. Jag har inte 
alla mina kanaler öppna för att ta in. – Martina 

En av respondenterna menar att det sociala umgänget påverkas av arbetet och arbetsuppgifterna. 

Socialsekreteraren gör aktiva val i att inte söka sig till sociala kretsar som har med våld att göra, 

exempelvis att inte umgås med personer som arbetar inom samma fält. Ytterligare två 

socialsekreterare berättar att de vid sociala sammanhang kan låta bli att berätta för andra exakt 

vad de arbetar med. De menar att de ibland inte orkar med de reaktioner de får av andra 

människor då våldet många gånger är tabu och något privat. En respondent menar på att denne 

många gånger upplever att stämningen blir annorlunda, vid exempelvis fester, om respondenten 

berättar vad hen arbetar med. 

Vi frågade samtliga respondenter om de hade uppmärksammat någon skillnad i vad de gjorde på 

sin fritid innan arbetet med våldsberättelser jämfört med vad de gör idag. En av respondenterna 

uttrycker sig på följande sätt: 

Jag hade en period där jag läste väldigt mycket deckare, men den perioden är 
borta nu. Jag försöker läsa annat som inte har med våld att göra. – Martina 

5.3.6. Meningsfullhet  

Näst intill samtliga respondenter uttrycker att de känner att deras arbete är meningsfullt och 

respondenterna nämner att utan en känsla av meningsfullhet skulle det vara svårt att arbeta med 

våldsutsatta. En respondent beskriver det som: 

(…) och då spelar det ingen roll att det handlar om våld varje dag när man har den 
här resan vid sidan om kvinnan. Att det är värt det. – Malin 

Ytterligare respondent menar även att spänningen i arbetet blir en drivkraft för dem. Vissa 

respondenter uttrycker att trots att arbetet i sig är tungt och trots allt motstånd socialsekreterarna 
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kan möta ser de en större meningsfullhet i det arbete de utför, då syftet med arbetet överväger det 

tunga inslagen i arbetet. Följande respondenter uttrycker: 

Att arbeta med det här är också lite lyx, det är ett sätt att kanalisera mina 
frustrationer om hur det ser ut i samhället. Jag gör mitt varje dag för att få en 
bättre värld. – Lisa  

Vi känner att det verkligen är meningsfullt, och jag tror att det är liksom 
egentligen, har man ett meningsfullt jobb så kan man inte ha det så mycket bättre. 
– Josefine 

5.3.7. Analys 

Flera olika copingstrategier kan urskiljas utifrån respondenternas utsagor. Enligt teorin kan 

coping ha olika mål, antingen att undvika, minimera, tolerera eller acceptera en situation 

(Eriksson et al., 2004). Vidare beskrivs att de flesta människor använder sig av känslofokuserade 

copingstrategier i det tidiga stadiet och när de starkaste känslorna börjar avta övergår personen 

till att använda sig av mer problemfokuserade strategier (Lazarus & Folkman, 1984). Exempel på 

känslofokuserade copingstrategier är då respondenterna menar att vissa ärenden, som blir för 

tunga, leder till att de helt enkelt ibland behöver ”stänga av”, vilket kan tolkas som en form av 

undvikande. Vidare beskrivs även en känsla av maktlöshet av socialsekreterarna, och den 

känslan uppstår främst när de känner att de inte kan hjälpa klienten. När respondenterna känner 

maktlöshet använder socialsekreterarna sig av känslofokuserad coping för att kunna hantera de 

känslor som skapas av situationen, bland annat genom att försöka acceptera situationen som den 

är (jmf Lazarus & Folkman, 1984). Detta illustreras tydligt med citatet där en av respondenterna 

uttrycker: ”Det jag inte kan göra något åt det måste jag bara glömma eller släppa för då vet jag 

att jag gjort det jag kan, det som jag få”. Socialsekreterarna använder sig alltså av de 

känslofokuserade copingstrategierna i det tidiga stadiet då den känslomässiga belastningen är 

som högst (Lazarus & Folkman, 1984). När de starkaste känslorna börjar avta övergår 

socialsekreterarna till att använda sig av mer problemfokuserade copingstrategier, i detta fall kan 

det tolkas utifrån att socialsekreterarna uttrycker hur viktig fritid och egenvård är för dem, samt 

familjen och småbarn i de fall socialsekreterarna har barn. Lazarus och Folkman (1984) 

beskriver problemfokuserad coping som ett sätt att försöka bearbeta ett problem genom att 

exempelvis söka socialt stöd. Socialsekreterarnas fritid och familj blir ett ”forum” där de kan ge 

utlopp för sina känslor till exempel genom att motionera eller meditera och omvandla känslorna 

till något annat. De socialsekreterare som menar att deras småbarn blir en räddning för dem, kan 

tolkas som att de omvandlar sin känsla av maktlöshet gällande arbetet till en känsla av kontroll 

som de istället upplever i hemmet med barnen. De känslorna är mer hanterbara. Det farliga 
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skulle kunna vara, tänker vi, om socialsekreteraren inte hade någon av dessa copingstrategier, då 

finns det en risk att personen inte kan hantera den stress och de konsekvenser som kan bli en 

följd av arbetet.  

Respondenterna berättar om vikten av att kunna skämta om våldet och ”hela jobbet”. Trots att 

flera av socialsekreterarna inser att det är väldigt kontroversiellt att skämta om våldshändelser 

som andra har blivit utsatta för, uttrycker en socialsekreterare att ”det är vårt sätt att hantera 

verkligheten”. Precis som respondenten säger, tolkar vi det som att copingstrategin behövs för att 

socialsekreterarna ska kunna hantera situationen och vardagen men även verkligheten gällande 

det våld som de vet existerar i omgivningen. Vissa av våldsberättelserna kan rent av vara allt för 

hemska och obegripliga, och då behöver socialsekreterarna väga upp berättelserna genom att se 

de humoristiska inslagen i dessa. Några av respondenterna uttrycker att de på sin fritid inte gärna 

umgås med andra som har liknande arbeten som de själva och det framkommer också att några 

respondenter i sociala sammanhang undviker att berätta vad de arbetar med. Detta kan tolkas 

som att socialsekreterarna, som en copingstrategi, undviker att tala om våld på sin fritid, att 

umgås med andra som arbetar med våld samt att de undviker att behöva ställas inför att berätta 

vad de arbetar med. Detta kan vara ett sätt att på sin fritid distansera sig från våld då 

socialsekreterarna känner att den mängd av våld som de ”exponeras” för på arbetet, räcker.  

Det finns respondenter som tycker att deras arbete är meningsfullt och att det rent av är en lyx att 

arbeta med att hjälpa våldsutsatta. Att känna en meningsfullhet i det arbete man gör, är 

betydelsefullt då det kan väga upp de negativa inslagen i arbetet. Utifrån copingteorin kan dock 

känslan av meningsfullhet också ses som en copingstrategi för att kunna hantera de konsekvenser 

som kan uppstå i lyssnandet till våldsberättelserna. Enligt Lazarus och Folkman (1984) använder 

sig människan av känslofokuserade copingstrategier i form av till exempel positiv omtolkning 

för att justera sina känslomässiga reaktioner. Författarna menar vidare att positiv omtolkning kan 

vara ineffektiv och olämplig men, i situationer där omständigheterna inte kan påverkas, kan 

positiv omtolkning vara lämplig då den kan hjälpa personen att mäkta med situationen (Lazarus 

& Folkman, 1984). Utifrån vad teorin säger kan vi tolka det som att den positiva omtolkningen 

är ett sätt för socialsekreterarna att hantera den verklighet som de får höra om i arbetet. Utifrån 

deras handlingsutrymme kan de inte antas kunna göra något mer åt situationen. Något som kan 

antas öka behovet av en positiv omtolkning av situationen.  

Persson (2005) skriver att studier har visat att en upplevd kontroll under påfrestande situationer 

har stor betydelse för både en individs välbefinnande och fysiologiska stressreaktioner. Att 



 45 

individer upplever att de kan kontrollera den egna situationen kan vara en av de grundläggande 

faktorerna i de flesta sammanhang. För flera av socialsekreterarna kan arbetet innebära stress och 

det hanteras på lite olika sätt. En respondent menar att när denne väl upplever stress kan denne 

ibland känna att det blir svårt att andas och att andan ”ligger i halsen”. Hos respondenterna går 

det att identifiera copingstrategier som de använder sig av för att hantera stressen som 

uppkommer i arbetet. Till exempel när respondenterna upplever att de helt enkelt har för mycket 

stannar de upp, oavsett vad de gör, och tar några minuter och bara andas. Detta kan enligt 

copingteorin vara ett sätt att hantera de krav som ställs på dem som professionella, då det kan 

innebära att socialsekreterarna försöker minska betydelsen av de krav som de har som 

professionella. De inser att de i första hand är människor och när saker och ting blir 

överväldigande behöver de pausa eller trycka på stopp. 

Lazarus och Folkman (1984) påpekar att det är viktigt att ha i åtanke att reaktioner som till 

exempel förnekande kan få negativa konsekvenser av den anledningen att personen inte 

accepterar situationen. För att motverka att detta händer behöver socialsekreterarna få hjälp med 

att hantera situationerna samt hjälp med att hantera det de får höra under sina samtal, och detta 

sker bland annat under handledningen. Att samtala i form av handledning kan vara en 

problemfokuserad copingstrategi där syftet med de problemfokuserade copingstrategierna bland 

annat är att lösa problem som orsakar obehag samt att lösa konflikter (jmf Brattberg, 2008). 

Även det kollegiala stödet är en form av problemfokuserad copingstrategi där man tillsammans 

med sina kollegor kan planera och fatta beslut (jmf Brattberg, 2008). Samtliga respondenter 

uttrycker vikten av en god relation till kollegorna och vikten av stöd från chefen. Dessa 

relationer underlättar därmed hanteringen av lyssnandet till våldsberättelserna. Ytterligare ett 

syfte med problemfokuserad coping är att lösa de problem som hindrar individen från att nå sina 

mål (Brattberg, 2008). I rollen som behandlare, anser vi, bör en av socialsekreterarnas strävan i 

arbetet gälla det egna välbefinnandet. På så sätt kanske socialsekreterarna hanterar 

konsekvenserna av lyssnandet till våldsberättelserna gynnsamt och kan fortsätta att arbeta i 

många år utan att, till exempel, bryta ihop. Om vi tolkar det utifrån copingteorin kan handledning 

och det kollegiala stödet bli avgörande i socialsekreterarnas hantering av lyssnandet till 

våldsberättelserna.  

5.3.8. Kort sammanfattning av relevant tidigare forskning 

Way et al. (2004) har i sin studie pekat på att det finns faktorer som kan hämma eller indirekt 

påverka utvecklingen av VT, till exempel tillgänglighet till handledning, utbildning för både nya 

och erfarna behandlare, egenvård och socialt stöd. Vikten av handledning och utbildning 
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poängterar även Olsson (2011), som nämner att kvalificerad handledning borde vara en 

självklarhet på arbetsplatsen, Trippany et al. (2004), påpekar att varje organisation har ett ansvar 

för att dess personal ska kunna fortbilda sig, då utbildning kan hämma utvecklingen av VT. Way 

et al. (2004) betonar vidare vikten av socialt stöd för behandlaren, och studien av Iliffe och Steed 

(2000) visade på att en av de viktigaste copingstrategierna var kamratstöd. Både Way et al. 

(2004) och Iliffe och Steed (2000) hävdar i sina studier att fysiska aktiviteter och egenvård är 

bland de viktigaste copingstrategierna i syfte att hämma utvecklingen av VT.  

6. Slutsatser och sammanfattande diskussion 

6.1. Kapitlets disposition 
I detta kapitel följer rubrikerna Uppsatsens syfte och frågeställningar, resultatdiskussion och 

slutsatser och metoddiskussion. I detta avsnitt avses att besvara och diskutera svaren till 

frågeställningarna mer ingående, samt att jämföra resultaten från denna studie med den tidigare 

forskningen. Därefter förs en diskussion kring metodologiska problem samt metodens 

begränsningar. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där vi diskuterar förslag på vidare forskning. 

6.2. Uppsatsens syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie har varit att undersöka och analysera de eventuella konsekvenser som 

kan uppkomma bland ett antal socialsekreterare som en följd av lyssnandet till våldsberättelser 

samt hur socialsekreterarna bemästrar de eventuella konsekvenserna. Frågeställningarna som 

besvaras i studien är; Hur upplever socialsekreterarna att de påverkas av att lyssna till 

våldsberättelser? Och finns det skäl att anta att de blivit traumatiserade? samt Hur hanterar den 

enskilda socialsekreterarna de eventuella konsekvenser som kan uppstå i lyssnandet till 

våldsberättelser? 

6.3. Resultatdiskussion och slutsatser 
6.3.1. Hur upplever socialsekreterarna att de påverkas av att lyssna till våldsberättelser? 

Och finns det skäl att anta att de har blivit traumatiserade? 

Samtliga respondenter kan sägas ha blivit påverkade av våldsberättelserna, även om de själva 

inte alltid ansåg att så var fallet när frågan ställdes. Vi har utifrån svaren noterat att vissa 

respondenter svarar direkt nej på frågan om de påverkas av att lyssna till våldsberättelserna, dock 

svarar samtliga indirekt ja på frågan då de beskriver att de faktiskt har påverkats på olika sätt. 
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Exempelvis har det framkommit ett flertal olika känslor såsom ilska, sorg, skratt och chock. 

Även förändringar i kognitiva scheman, att de är mer cyniska, har en sämre syn på omvärlden 

samt har ett högre säkerhetstänk är funna hos respondenterna. De förändringar och känslor som 

beskrivs av respondenterna kan dock även uppkomma i andra yrken. Däremot anser vi att dessa 

förändringar och känslor har en koppling till varandra och en interaktion vilket kan, i jämförelse 

med den tidigare forskningen, sägas vara tecken på VT, eller en utveckling av en sådan. Vi tolkar 

till exempel deras beskrivningar om sorg och ilsk som en reaktion på klientens våldsberättelse 

och inte en reaktion till det allmänna behandlingsarbetet. Denna tolkning har gjorts då 

respondenterna själva beskriver att vissa våldsberättelser påverkar dem mer än andra 

våldsberättelser, och det är vid de tillfällena dessa känslor uppkommer. Däremot anser vi att 

utsagorna gällande arbetsrelaterad stress kan både vara i relation till den påverkan som 

uppkommer av våldsberättelserna, men även i relation till det allmänna arbetet (exempelvis 

administrativa uppgifter) förutom lyssnandet till våldsberättelser.  

Flertal av resultaten från denna studie går att utläsa i tidigare forskning då det exempelvis 

beskrivs av Iliffe och Steed (2000) att fysiska symptom av VT kan vara en allmän tyngdkänsla, 

illamående och känslan av att känna sig skakad samt sorg och ilska mot bland annat 

rättssystemet och våldsutövarna. Dessa känslor beskrevs på ett eller annat sätt av respondenterna, 

förutom det sistnämnda, det vill säga ilska mot våldsutövaren. Däremot anser vi att vissa utsagor 

kan tolkas som ilska mot våldsutövaren då några av respondenterna uttrycker att de eventuellt 

har blivit mer cyniska mot män än kvinnor. De indirekta svaren kan vidare tyda på att 

respondenterna befann sig i sin yrkesroll och därmed måste svara professionellt.  

Ett annat resultat från denna studie går att jämföra med resultaten från studien gjorda av 

forskarna Iliffe och Steed (2000), Trippany et al. (2004) och Olsson (2011), vilka beskriver 

förändringar i kognitiva scheman så som bristande trygghet till omvärlden, förändrad världsbild 

och ökad medvetenhet kring könsmakt och kontroll. De flesta respondenter beskrev någon sorts 

förändring av kognitiva scheman vare sig det var ett starkare säkerhetstänk eller en sämre syn på 

världen. Det kan även utläsas att respondenterna har påverkats i olika grad och inom olika 

områden. Vi har tolkat svaren på så sätt att en del respondenter kan ha blivit mättade av 

våldsberättelserna de får höra i arbetet och därför finns det delar i deras vardag som har blivit 

påverkade, även om respondenterna inte alltid själva reflekterar kring denna påverkan på 

vardagen. Vidare finns det respondenter som anser att det finns en tydlig koppling mellan deras 

förändrade vanor och våldsberättelserna. De anser även att det finns en möjlighet att arbetet kan 

ha haft eller kommer att ha en skadlig effekt på dem. Två respondenter utmärkte sig då de inte 
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beskrev samma upplevelser som resterande respondenter, exempelvis att de inte ansåg att 

lyssnandet till våldsberättelserna påverkade deras vardag. Vad beträffar hur respondenterna anser 

sig uppleva våldsberättelser mer eller mindre kan bero på att de inte blir påverkade, det kan även 

bero på om de har fungerande eller icke fungerande copingstrategier och slutligen kan det tyda 

på ett undvikande beteende. Vi tänker dock att det ena inte utesluter det andra, exempelvis kan 

vissa våldsberättelser hanteras bättre än andra våldsberättelser. Trippany et al. (2004) menar att 

säkerhetsbehov är en förändring som betyder att behandlaren får starkare rädsla för den egna och 

familjens säkerhet, vilket är något som framförallt två respondenter har beskrivit då de 

poängterar att de har småbarn. Denna förändring av kognitiva scheman kan tänkas vara normalt 

då respondenterna beskriver att de fått högre kunskap gällande våld i parrelationer som sker i 

omgivningen.  

Ett flertal studier (Bober och Regehr, 2005; Way et al., 2004; Iliffe och Steed, 2000; Trippany et 

al., 2004) påpekar hur viktig organisationens ansvar är för behandlarens välbefinnande. Härav 

kan organisationen och hur den fungerar bli å ena sidan indirekt ansvarig för utvecklandet av VT 

hos socialsekreterarna eller å andra sidan en viktigt copingstrategi som hämmar utvecklandet av 

VT och bidrar till behandlarens balans i sin arbetsbörda. Vissa respondenter poängterar detta då 

de anser att det finns behov av att ha en paus mellan besöken för att få bearbeta informationen 

som framkommit under samtalet. Det resultat som mest skiljer sig gentemot de tidigare studierna 

är att de flesta respondenterna nämner att det är de praktiska sakerna som stressar dem mer än 

själva lyssnandet till våldsberättelserna. Detta kan betyda att de praktiska uppgifterna i arbetet tar 

mycket av respondenternas tid och indirekt fungerar som en copingstrategi. Härmed blir 

respondenterna distraherade från påverkan av våldsberättelserna när de måste använda tid till 

mer administrativa uppgifter. Vidare bör nämnas att även om de flesta respondenter anser att det 

praktiska är det mest stressande känner de ändå ett behov av att bearbeta historierna som de har 

lyssnat på, genom exempelvis pauser mellan besöken. En copingstrategi är därför att kunna 

bearbeta dessa berättelser på arbetsplatsen under dessa pauser mellan besöken tillsammans med 

sina kollegor, i vilka de kan finna empati och sympati. 

6.3.2. Hur hanterar den enskilda socialsekreteraren de konsekvenser som kan uppstå i 

lyssnandet till våldsberättelser?  

De aspekter som mest verkade spela in som ett sätt att hantera våldberättelserna som 

socialsekreterarna får höra är egenvård och fritid, det sociala nätverket och handledning. 

Samtliga av dessa benämns även av den tidigare forskningen som ett sätt att hämma utvecklandet 

av VT. En del respondenters utsagor kan anses ha en stark koppling till den tidigare forskningen 
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gällande VT. De olika aspekter och former av hanteringar som beskrivs av respondenterna kan 

även vara ett sätt att minska en eventuell utveckling av VT. Det kan dock vara svårt att veta om 

det i första hand handlar om VT och hur effektiva de olika copingstrategierna är. De 

copingstrategier som beskrivs skulle även kunna relateras till en hantering av socialsekreterarnas 

allmänna arbete och inte enbart lyssnandet till våldsberättelser. Tidigare forskning visar som sagt 

på behovet av mer giltiga belägg för att VT är en reaktion på klienternas våldsberättelse och 

trauman. Dock kan vissa av respondenternas svar gällande copingstrategier kunna tolkas som en 

direkt koppling till effekterna av att lyssna på våldsberättelser. Exempelvis när respondenterna 

beskriver att de har behov av att prata, skämta eller kunna ge uttryck för sina känslor tillsammans 

med sina kollegor efter att ha lyssnat på en specifik våldsberättelse. Detta kan tolkas som en 

direkt koppling mellan socialsekreterarens påverkan av våldsberättelsen och själva 

våldsberättelsen.  

Som den tidigare forskningen påpekar, betonar även samtliga socialsekreterarna vikten av fritid 

och egenvård. Både Way et al. (2004) och Iliffe och Steed (2000) hävdar i sina studier att fysiska 

aktiviteter och egenvård är bland de viktigaste copingstrategierna i syfte att hämma utvecklingen 

av VT. De flesta respondenter menar på att de inte har tid över att ta med sig arbetet hem då 

deras vardag är fyllt med annat. Vi tänker att, det i de flesta/alla fall, är ett positivt sätt att 

distrahera sig från arbetet. Däremot kan det finnas behov hos respondenterna att få bearbeta vissa 

specifika fall då vardagens aktiviteter inte verkar räcka till som copingstrategi, exempelvis när 

respondenterna beskriver att de ibland drömmer på nätterna om sitt arbete. Vidare kan den 

aspekten att vissa respondenter undviker att benämna vad de arbetar med eller undviker sociala 

sammanhang som kan innebära inslag av våld tyder på att de har hittat en copingstrategi som 

fungerar. Dock kan detta i längden kanske hämma bearbetningen av den påverkan som de utsätts 

för i lyssnandet till våldsberättelser. 

En annan copingstrategi menar Olsson (2011), Way et al. (2004) och Iliffe och Steed (2000) var 

kamratstöd och kollegialt stöd, vilket även var något som samtliga respondenter benämnde. De 

menade att en viktig del av att kunna hantera arbetets effekter var att kunna prata, skämta, gråta 

och blir arg tillsammans med kollegorna. Förutom detta beskrevs handledning vara en viktig del 

i att kunna hantera lyssnandet till våldberättelser av samtliga respondenter. Dock hade inte alla 

respondenter samma typ av handledning. Till exempel i det fall två respondenter beskrev att de 

hade väsentlig utbildning och handledning, men ingen handledning som specifikt handlade om 

att hantera de effekter som våldsberättelserna eventuellt har på dem. Vikten av handledning 

benämns även av studierna gjorda av Way et al. (2004) och Olsson (2011), däremot beskrivs det 
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inte vilken typ av handledning som är bra för de professionella. Utifrån resultaten kan det tolkas 

som att respondenterna är i behov av handledning som vägleder dem i deras ärenden, men även 

handledning som hjälper socialsekreterarna att synliggöra på vilket sätt lyssnandet till 

våldsberättelserna påverkar dem.  

6.3.3. Slutsatser 

Det har i denna studie varit tydligt att respondenterna faktiskt har blivit påverkade av själva 

våldsberättelserna. De beskriver olika effekter som uppkommit i samband med lyssnandet till 

våldsberättelser, samt att de har utvecklat copingstrategier för att hantera dessa effekter som 

våldsberättelser har haft på dem. Det är svårt att säga om respondenternas svar tyder på en 

utveckling av VT, dock är likheterna mellan respondenternas svar och den tidigare forskningen 

jämförbara i vissa aspekter. Vidare har det även framkommit att socialsekreterarna påverkas i 

olika grad, och inte alla anser att de har påverkats, även om de på ett eller annat sätt har beskrivit 

någon form av effekt som själva lyssnandet till våldsberättelserna har haft på dem. Det är därför 

viktigt att socialsekreterarna är medvetna om de ”processer” som sker inom dem i arbetet med 

våld i nära relation. Ett exempel på det skulle kunna vara att våldsberättelser och traumat 

klienten upplever kan överföras och ha smittande inverkan på socialsekreteraren och att det i sin 

tur kan ge upphov till andra konsekvenser hos socialsekreteraren. Vi hoppas och tror att en 

medvetenhet kring fenomenet leder till att socialsekreterare kan reflektera kring hur lyssnandet 

påverkar dem i deras arbete samt reflektera över vilka copingstrategier som hjälper dem 

bemästra konsekvenserna av lyssnandet av våldsberättelser, för att orka med de tunga inslagen i 

arbetet. Vi anser att forskning kring lyssnandets påverkan på socialsekreteraren är av vikt och 

framförallt forskning vars syfte är att visa hur socialsekreteraren bemästrar detta och vilket stöd 

de upplever sig få i arbetet. 

6.4. Metoddiskussion 
I och med att vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod innebär det att vissa 

undersökningsaspekter inte kommer att studeras. Exempelvis hade vi med en kvantitativ ansats 

kunnat få en bredare bild gällande en eventuell förekomst av fenomenet VT hos de 

socialsekreterarna som lyssnar till våldsberättelser, då vi förmodligen hade kunnat generalisera 

studieresultaten till totalpopulationen. Med en kvantitativ ansats skulle vi kunnat uttala oss om 

VT är lika förekommande hos svenska professionella som arbetar med våldsutsatta som hos 

professionella i andra länder. Dock skulle vi i användningen av en kvantitativ metod gått miste 
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om de rika beskrivningar som kvalitativa intervjuer oftast ger samt socialsekreterarens 

upplevelse och hantering av att dagligen lyssna till våldsberättelser. 

Vi upplevde att våra intervjuer präglades av öppenhet och ärlighet. Vi tror därmed att vi har 

lyckats fånga respondenternas subjektiva upplevelse av fenomenet, och detta menar vi speglar 

sig i de resultat arbetet har mynnat ut i. En nackdel med den valda metoden kan vara att vi som 

forskare gör en tolkning av resultaten vilket kan leda till att vissa utsagor omedvetet misstolkats 

eller feltolkats. Våra slutsatser har dragits utifrån främst våra egna tolkningar men där vi i 

möjligaste mån har försökt ta hänsyn till den kontext som respondenterna uttryckt sina utsagor i. 

En fördel med vårt urval är att vårt material är hämtat från två olika verksamheter. Trots att vår 

studie är en kvalitativ studie, bidrar det, i och med en förankring i en stark internationell tidigare 

forskning och välanpassad teori, till att det etableras en förståelse för fenomenet som vi studerar. 

Utifrån detta, anser vi att det finns en viss grad av teoretisk generaliserbarhet. Detta innebär att 

varje fall som studeras ses som ett experiment där ju fler fallstudier som replikerar jämförbara 

fenomen, ger en högre teoretisk generalisering (jmf Rowley, 2002). Båda våra verksamheter 

nämnde likartade upplevelser och copingstrategier. Därmed skulle det även kunna hävdas att 

andra socialsekreterares upplevelser och copingstrategier i samband med lyssnandet till 

våldsberättelser som arbetar inom Stockholms län också kan jämföras med resultaten i denna 

studie.  

Vårt material bestod huvudsakligen av tre intervjuer med två respondenter, och två intervjuer 

med en respondent, vilket belyste skillnaderna mellan att ha gruppintervjuer och enskilda 

intervjuer inom vårt valda ämne. Fördelarna med gruppintervjuerna var att samtalen kom igång i 

större utsträckning och respondenterna kunde hålla med eller fortsätta den andra respondentens 

spår. I gruppintervjuerna diskuterades även aspekter av fenomenet utan att det kom på tal från 

vår sida. Dock kunde vi även se fördelar med att ha enskilda intervjuer då respondenten fick mer 

tid att tänka och reflektera kring frågorna utan inflytande från någon annan. Men med facit i 

hand anser vi att gruppintervjuerna var lämpligast just för att uppnå vårt syfte, då vi ville ha 

respondenternas professionella upplevelse vilket vi anser uppnåddes genom att de i grupp fick 

diskutera frågorna som handlade om deras personliga men samtidigt professionella upplevelser.  

En annan aspekt som kan anses vara problematisk, men även av betydelse, var att vi innan 

uppsatsskrivandet hade kommit i kontakt med tre av socialsekreterarna. Å ena sidan kan 

respondenternas tidigare relation till oss, ge upphov till en känsla av bekvämlighet som gör att 

respondenterna kan prata öppet om ämnet då de känner sig trygga med oss som intervjuare. Å 
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andra sidan kan det hos socialsekreterarna uppstå en känsla, där relationen till oss leder till att de 

känner att de “måste” ställa upp på en intervju. Dock upplevde vi att respondenterna under 

samtalets gång kunde tala fritt med oss samt att vissa respondenter kunde välja att inte svara på 

vissa frågor, oavsett om det var i gruppintervju eller i de enskilda intervjuerna. Det anser vi tyder 

på att de kände sig bekväma med oss som intervjuare.    

6.5.  Förslag på framtida forskning  
Under studiens gång har vi fått ett flertal tankar gällande framtida forskning, varav en tanke 

handlade om behovet av att undersöka hur socialsekreterare inom andra enheter kan påverkas av 

lyssnandet till våldsberättelser. Utifrån resultaten som framkommit i denna studie märkte vi av 

behovet att undersöka om vicarious traumatization är ett fenomen som existerar bland 

socialsekreterare och kanske eventuellt även vidga forskningen till övriga socialsekreterare. Vi 

har avgränsat oss till våld i nära relationer men det skulle vara givande att forska hur 

socialsekreterare som arbetar med våld fast inom andra områden, exempelvis barn– och 

ungdomsenheten eller personer som har utsatts för allmänt våld.  

Ett annat resultat som framkom gällde olika bemästringsstrategier som socialsekreterarna 

utvecklat i samband med lyssnandet till våldsberättelser. Däremot undersöktes inte vilka 

strategier som är positiva eller negativa för dessa professionella. Detta skulle vara en behövlig 

kunskap för dem som arbetar inom liknande yrken/områden för att veta vilka copingstrategier 

som skulle kunna vara till hjälp i deras arbete, samt även vilka som är mindre fungerande. Detta 

skulle kunna hjälpa socialsekreterare att bli medvetna om deras egna strategier och reflektera om 

dessa är positiva eller inte. 

I kontrast till de ovanstående förslagen kan man säga att det i första hand kanske skulle behövas 

mer studier för att undersöka om det finns ett samband mellan själva lyssnandet till 

våldsberättelsen och de effekter som kan uppstå utav detta. Det är svårt att konstatera om de 

effekter som socialsekreterarna beskriver i denna studie enbart beror på lyssnandet till 

våldsberättelser, eller om det även/enbart kan handla om socialsekreterarnas övriga 

arbetsuppgifter. 
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8. Bilagor  

8.1. Bilaga 1 
8.1.1. Intervjuguiden  

1. Presentation av oss och studien samt information kring etiska riktlinjer. 
2. Bakgrund 

- Kort presentation av dig själv, utbildning samt arbetsuppgifter?  
- Hur länge har du arbetet med denna typ av arbete? 
- Utbildningsbakgrund? 
- Vidareutbildning? 

 
3. Upplevelser av våldsberättelser 
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- Hur upplever du lyssnandet till våldsberättelser? 
- Vad är det svåraste med att lyssna till andras våldsberättelser och trauma? 

 

4. Stress 
- Vad gör dig stressad i arbetet? 
- Hur reagerar du när du blir stressad? 
- Hur hanterar du den stress som uppkommer? 

 
5. Upplevelsen av hanteringen av lyssnandet till våldsberättelser 

- Finns det arbetsrelaterade/organisatoriska faktorer som kan försvåra hanteringen av 
lyssnandet? 

- Upplever du att det finns personliga aspekter som kan försvåra/underlätta hanteringen av 
lyssnandet till våldsberättelser? 

- Finns det något du känner skulle behövas mer av på organisatorisk nivå för att underlätta 
hanteringen av lyssnandet till våldsberättelser? 

- Erbjuder arbetsplatsen någon handledning? Upplever ni att den underlättar ert arbete på 
något sätt? 

 
6. Påverkan i arbetslivet 

- Hur har arbetet påverkat dig (i vardagen)? På vilket sätt upplever du att ditt arbete 
påverkar ditt privata liv? 

- Vad gör du för att koppla av efter jobbet? Och märker du någon skillnad från hur det var 
tidigare? 


