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Sammanfattning 
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Syftet med föreliggande studie är att belysa vilka copingstrategier volontärer vid en tjejjour i 

Stockholmsområdet använder sig av för att undvika emotionell smittoöverföring samt att 

skapa förståelse för vilka faktorer som driver volontärerna till att fortsätta sitt arbete inom 

tjejjouren. Studien ämnar till att besvara följande två frågeställningar: i) Vilka strategier 

använder volontärerna för att undvika emotionell smitta till följd av arbetet på tjejjouren? 

ii) Vilka faktorer anser volontärerna är motiverande för att fortsätta sitt engagemang inom 

tjejjouren? Metoden som använts tar sin utgångspunkt i hermeneutiken och idén om den 

kvalitativa forskningsansatsen som en cirkelrörelse mellan de olika delarna och den 

framväxande helheten. Richard S. Lazarus och Susan Folkmans (1984) teori om 

copingstrategier, Abraham Maslows (1943) behovshierarki samt Frederick Herzbergs (1993) 

tvåfaktorteori har utgjort det teoretiska ramverket för studien. Resultaten visar på att 

respondenterna i huvudsak använt sig av tre strategier för att undvika emotionell 

smittoöverföring: distans, stöd från kollegor samt organisationens riktlinjer. Vidare visar 

resultaten på hur respondenterna huvudsakligen finner motivation till fortsatt arbete i den 

gemenskap de upplevde med sina medarbetare, feedback från medarbetare och stödsökande 

samt möjligheten att kunna bidra till samhällsförändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: “It’s like we are support-girls to each other” – a case study about coping strategies and 

motivational factors among volunteers at a young women’s empowerment center 

Authors: Billy Olsson and Julia Karmitsa 

Keywords: Coping strategies, stress, motivation, distance, volunteers and emotional 

contagion  

 

The aim of the study is to illustrate coping strategies that volunteers at a certain young 

women's empowerment center in the Stockholm area use to avoid emotional contagion. 

Furthermore, the study emphasizes factors that drive the volunteers to continue their work at 

the young women’s empowerment center. The study intends to answer the following two 

questions: i) What strategies do the volunteers use to avoid emotional contagion due to their 

involvement at the young women's empowerment center? ii) What factors do the volunteers 

find motivating to continue their involvement at young women's empowerment center? The 

method used for this study is based on hermeneutics and the idea of the qualitative research 

approach as a circular movement between the different parts and the emerging picture. 

Richard S. Lazarus and Susan Folkman’s (1984) coping theory, Abraham Maslow’s (1943) 

hierarchy of needs and Frederick Herzberg’s (1993) two factor theory has formed the 

theoretical framework for the study. The results indicate that the volunteers mainly use three 

strategies to avoid emotional contagion; distance, support from colleagues and organizational 

guidelines. Moreover, the results show how the volunteers generally find motivation to 

continue their involvement due to the sense of community they experienced within the group, 

feedback from fellow associates but also from the who seek support and thereto the volunteers 

ability to contribute to the society. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tack! 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter som tog sig tid att dela med 

sig av sina upplevelser och tankar kring arbetet inom tjejjouren, utan er hade studien aldrig 

blivit av. Vi vill även tacka vår handledare Lambros Roumbanis för all den feedback han givit 

oss under uppsatsen gång. 

 

Billy Olsson och Julia Karmitsa  
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1. Inledning  

Enligt Socialstyrelsen (2005) beräknades det sociala arbete som utfördes inom den ideella 

sektorn år 2005 motsvara ca 30 000 helårsarbeten. 500 000 individer var vid den tidpunkten 

aktiva inom någon typ av volontärism kopplad till socialt arbete och engagemanget väntades 

enligt Socialstyrelsen öka ytterligare (Wijkström & Svedberg 2005: 24,27). I takt med 

teknikens utveckling har omfattningen av nya plattformar för volontärt engagemang men 

också möjligheten att söka stöd expanderat. Idag bedrivs flera former av volontärt socialt 

arbete via exempelvis internet vilket bidragit till att aktuella stödmöjligheter blivit mer 

lättillgängliga. Intresset för att söka stöd via internet har under de senaste åren stigit och 

prognosen visar på att intresset även fortsättningsvis väntas öka (Nilsson 2013). På frivillig 

basis tar volontärerna hos tjejjouren årligen emot omkring 31 000 samtal från unga, främst 

tjejer, som är i behov av olika typer av stöd (Unizon 2014, Roks u.å.). Via i första hand chatt- 

och mailkontakt erhåller unga kvinnor möjligheten att, helt anonymt, dela med sig av sina 

innersta känslor och tankar till någon av tjejjourens volontärer.  

 

“Min pappa har försökt döda min mamma i 7 år nu [...] om min mamma dör tänker inte jag bo 

med min pappa. Vad händer med mig om det händer?” – Anonym (Unizon 2015:57). “Jag vet 

inte vad jag ska göra! Min bonuspappa har våldtagit mig i ungefär ett år nu... Jag vill inte leva 

längre och skär mig en massa” – Anonym (ibid.:45). Citaten är exempel på frågor som 

volontärerna möts av och vars teman är återkommande bland de stödsökande. Fysiskt och 

sexuellt våld är vanligt förekommande samtalsämnen i tjejjourens verksamhet, liksom 

självmordstankar, ångest och självskadebeteenden. Volontärerna som tar emot dessa samtal 

utgörs av individer som utan ersättning avsätter sin tid för att stötta och stärka i de frågor, 

funderingar och problem som de stödsökande bär.  

 

Ideella verksamheters utformning utesluter att ekonomiska fördelar ligger till grund för valet 

att engagera sig. Trots att ekonomisk ersättning i många fall helt uteblir visar prognosen på att 

viljan att engagera sig ideellt ökar. Om de ekonomiska incitamenten uteblir, vad är det då 

egentligen som driver människor till att involvera sig i ideell verksamhet?  

Motivation kan beskrivas som människans motor - det som gör att vi påbörjar en aktivitet men 

även fortsätter denna. Vad som motiverar människor kan emellertid variera. Inom exempelvis 

arbetslivet drivs somliga av viljan att göra karriär och uppleva ekonomisk trygghet medan 

andra motiveras av viljan att känna sig behövd eller göra skillnad för andra.  
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Att leenden smittar är något som de flesta skulle hålla med om. Kanske har du även upplevt 

hur en väns negativitet plötsligt fått dig på dåligt humör. Olika känslor tenderar att smitta av 

sig, såväl positiva som negativa. Vad händer egentligen med de individer som regelbundet 

möter människors mörkaste tankar och känslor? Enligt Sibert, Sibert & Taylor-McLaughlin 

(2007) finns det i samband med att individer upplever en stark känslomässig involvering risk 

för så kallad emotionell smittoöverföring, vilket innebär att individen själv “smittas” av den 

andres känslor. Författarna har funnit ett samband mellan emotionell smittoöverföring och 

bland annat depressions- och utmattningssymtom bland yrkesverksamma inom det sociala 

arbetets fält (Siebert, Siebert & Taylor-McLaughlin 2007:47). Trots att dessa personer 

förberetts för arbetet genom bland annat utbildning och handledning uppstår situationer där 

möjligheten att bibehålla professionell distans till klientens problematik av olika skäl minskas. 

Precis som för de yrkesverksamma finns det i tjejjourens volontärers samtalssituationer risk 

för emotionell smittoöverföring. En markant skillnad bör dock uppmärksammas: volontärerna 

saknar generellt den utbildning som yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält har, den 

utbildning som i viss mån kan vara en skyddsfaktor.  

 

En detaljerad insikt i unga tjejers vardag, kännedom om sådant som sker i det fördolda, skulle 

kunna uppfattas som känslomässigt påfrestande. Trots detta fortskrider tjejjourens arbete och 

människor engagerar sig dagligen i stödjande verksamhet för unga tjejer. I följande kvalitativa 

studie ska fokus komma att riktas mot de volontärer som valt att arbeta på en tjejjour i 

Stockholm. Vad är det som motiverar dem till att utföra detta frivilliga arbete, trots de många 

känslomässiga påfrestningar som det medför? Hur orkar de fortsätta; hur hanterar de sitt 

sociala arbete? Detta är det centrala ämnet som följande studie ska komma att belysa. 

 

1.2 Begreppsförklaringar 

I följande avsnitt redogörs för begrepp och ämnen som är centrala för uppsatsen med syftet att 

förenkla för läsaren. 

 

1.2.1 Emotionell smittoöverföring 

Emotionell smittoöverföring innebär att den yrkesverksamme involverar sig i klientens 

känslomässiga tillstånd i så hög grad att den yrkesverksamme “smittas” av klientens känslor. 

Daniel M. Rempala (2008) beskriver att denna smitta har fördelar i vissa situationer. Den 

tillåter oss exempelvis att ta del av andra människors glädje och skapar en förståelse för andra 
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människors erfarenheter. Dock menar Rempala att regelbunden kontakt med människor som 

upplever och samtalar om negativa känslor kan resultera i att den yrkesverksamme “smittas” 

av dessa negativa känslor och att konsekvenser av detta kan bli allt från obehag till 

känslomässig utmattning och depression (Rempala 2008:1528). 

 

1.2.2 Stress 

När vi använder oss av orden stress och stressorer i uppsatsen utgår vi från Arroba och James 

(1987) definitioner av stress. De beskriver stress som en “response to an inappropriate level of 

pressure. It is a response to pressure not the pressure itself” (Arroba & James 1987:21). Stress 

ses därmed som en produkt av en komplex växelverkan mellan miljön och organisatoriska 

krav samt individens förmåga att bemästra dessa krav. Stressen uppstår i skillnaden mellan de 

subjektivt upplevda krav som ställs på en individ och dennes upplevda förmåga att hantera 

dessa krav. Om kraven uppfattas som höga och individens upplevda förmåga att klara dessa 

krav är hög, kommer individen inte uppleva stress (Lazarus & Folkman 1984:141–142). 

     

1.2.3 Distans 

I Svensk ordbok (1986) beskrivs distans som ett “undvikande av social eller känslomässig 

kontakt” (Abelin et al. 1986:218) vilket kan tolkas som ett avståndstagande och icke-

engagemang. Dock kan begreppet distans även innebära en yrkesmässig eller sund distans 

vilket ofta refereras till som professionellt förhållningssätt. Det professionella 

förhållningssättet definieras i Australian Social Work “Professional Distance and Social 

Work: Stretching the Elastic?” (2006) delvis som ett förhållningssätt grundat på kunskap och 

skicklighet som inte finns hos den outbildade. Vidare innebär begreppet att den professionella 

håller ett avskilt och kontrollerat emotionellt engagemang (Green, Gregory & Mason 2006: 

451). Då våra respondenter inte räknas som professionella inom det sociala arbetet utan 

arbetar volontärt och saknar specifik utbildning använder vi oss av uttrycken distans eller 

sund distans när vi skriver om, vad som annars skulle refereras till som, professionellt 

förhållningssätt. 

      

1.2.4 Motivation 

Begreppet motivation varierar i viss utsträckning beroende på om det används i vetenskapligt 

eller vardagligt syfte. Vi har i denna studie valt att använda oss av Margareta Borghs (2009) 

definition av begreppet motivation som ämnat till att beskriva detta utifrån ett vetenskapligt 
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perspektiv. Borgh beskriver att motivation är “[...] en drivkraft till rörelse, förknippat med 

aktivitet, kreativitet och utveckling. Motivation behövs för att starta men också fortsätta och 

avsluta ett beteende som syftar till att förändra ett rådande tillstånd” (Borgh 2009:68). 

 

1.3 Disposition och arbetsfördelning 

Uppsatsen består av åtta avsnitt där avsnitt ett utgörs av inledning, begreppsförklaringar samt 

disposition och arbetsfördelning. Avsnitt två presenterar syftet med studien samt dess 

frågeställningar. Det tredje avsnittet ger en djupare beskrivning av studiens fall, tjejjouren. 

Det fjärde avsnittet redovisar tidigare forskning kring studiens ämne. I avsnitt fem beskrivs 

studiens teoretiska ramval. Det sjätte avsnittet redogör för studiens metodologiska val. I 

avsnitt sju presenteras resultat och analys vilket följs av en slutdiskussion i avsnitt åtta. 

Uppsatsen avslutas med källförteckning samt en bilaga över vår intervjuguide. Billy har haft 

det övergripande ansvaret för teorin gällande copingstrategier, begreppsförklaringar samt den 

tidigare forskningen. Julia har haft det övergripande ansvaret för metodavsnittet, Maslows och 

Herzberg, Mausner och Bloch Snydermans motivationsteorier samt fallbeskrivningen. 

Studiens inledning, resultat och analys samt slutdiskussion har skrivits gemensamt. Om än det 

huvudsakliga ansvaret för studiens avsnitt delats upp bör studien ses som ett gemensamt verk 

då vi under hela uppsatsens gång diskuterat, redigerat och korrekturläst samtliga avsnitt. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med följande fallstudie är att belysa vilka copingstrategier volontärer vid en tjejjour i 

Stockholmsområdet använder sig av för att undvika eventuell emotionell smittoöverföring. 

Vidare syftar studien till att skapa förståelse för vilka faktorer som driver volontärerna till att 

fortsätta sitt arbete inom den berörda frivilligorganisationen. 

 

De två frågeställningar som fallstudien ämnar besvara är följande: 

 Vilka strategier använder volontärerna för att undvika emotionell smitta till följd av 

arbetet på tjejjouren? 

 Vilka faktorer anser volontärerna är motiverande för att fortsätta sitt engagemang 

inom tjejjouren? 
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3. Tjejjouren - beskrivning av en frivilligorganisation 

År 1996 startades Sveriges första tjejjour som en förgrening ur den redan etablerade 

kvinnojoursrörelsen. Tanken var att tjejjouren skulle rikta sig till unga som definierade sig 

som tjejer och som av olika skäl var i behov av stöd. Inledningsvis bedrevs tjejjourens 

stödverksamhet främst via telefon vilken idag istället övergått till att vanligtvis bedrivas via 

chatt och mail. 2008 lanserades hemsidan tjejjouren.se vilket gjorde det möjligt att samla 

Sveriges idag dryga 60 tjejjourer på samma internetplattform och därmed lättare nå ut till 

målgruppen (Tjejjouren u.å.).  

 

Den för studien aktuella tjejjouren riktar sig till personer som definierar sig som tjej inom 

åldersgruppen 12-20 år. Verksamheten bedrivs i tre riktningar: stödsamtal - främst via chatt 

och mail men även genom telefon samt direkta möten, utåtriktat arbete vilket bland annat 

innebär workshops, föreläsningar samt tjej-och killgrupper för skolungdomar, samt 

opinionsbildande arbete för att lyfta frågan och skapa medvetenhet om unga tjejers utsatthet. 

Tjejjouren är en ideell verksamhet och är därmed beroende av människors frivilliga insatser 

och engagemang. På den aktuella tjejjouren finns för närvarande drygt 25 aktiva volontärer 

som tillsammans ansvarar för att bedriva jourens stödverksamhet samt stora delar av det 

utåtriktade arbetet. Den aktuella tjejjouren bedriver chattverksamhet två dagar i veckan där 

varje tillfälle omfattar två timmar samtalstid. Föreningen är partipolitiskt och religiöst 

obunden och arbetar utifrån ett normkritiskt, feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Under 

2013 tog jouren emot 731 stödsamtal (referens utelämnad med hänvisning till den aktuella 

tjejjourens anonymitet). 

 

En stor andel av tjejjourens stödsamtal berör våld, i synnerhet sexuellt våld, samt psykisk 

ohälsa. Kontakten med tjejjouren beskrivs i många fall fungera som en bro mellan den 

stödsökande och andra samhällsinstanser såsom socialtjänst, polis, skolkurator och psykiatri. 

För flertalet stödsökande är kontakten med tjejjouren ett första steg i hjälpsökandet för dennes 

problematik och en bidragande faktor till detta tros vara anonymiteten. Tjejjouren erbjuder 

full anonymitet för samtliga stödsökande via chatt och mail. Såvida den stödsökande själv inte 

delar namn, personuppgifter eller bostadsort med stödpersonen har denne ingen kännedom om 

dessa beståndsdelar. Anonymiteten ger den stödsökande möjligheten att, helt utan risk för 

eventuella konsekvenser, dela och bolla tankar, funderingar och känslor. 

Stödpersonernas huvudsakliga funktion är att lyssna och fungera som bollplank för den 

stödsökande snarare än att komma med subjektiva lösningar och agera expertrådgivare 
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gentemot denne. Även om stödpersonerna inte är tänkta att agera expertrådgivare genomgår 

samtliga nyrekryterade volontärer en grundutbildning. Grundutbildningen syftar till att ge 

volontärerna kunskaper inom samtalsmetodik, kunskap om problematik som ofta drabbar 

målgruppen, verktyg för hantering av stödsamtal samt kunskap inom områden som rör 

föreningens värdegrund - feminism, antirasism och normkritik. Efter genomförd 

grundutbildning ska samtliga nyutbildade volontärer medverka vid två introduktionstillfällen 

där de observerar redan aktiva volontärer i deras arbete. 
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4. Tidigare forskning 

Nedan presenteras det aktuella forskningsläget kring studiens två ämnen: copingstrategier och 

motivation. Forskningen gällande copingstrategier kopplat till yrkesverksamma inom det 

sociala arbetet är relativt tunn. Fokus i forskningen kring coping har i första hand legat på 

psykologer och psykoterapeuter trots att copingstrategier visat sig vara av stor betydelse även 

för exempelvis socialarbetares tillfredsställelse i arbetslivet (Collins 2008:1178). Vi har valt 

att presentera delar av den forskning som är gjord på socialarbetare trots att den inte är lika 

omfattande som de studier som gjorts på psykologer och psykoterapeuter. Orsaken till detta är 

att våra respondenter liknar socialarbetare i högre utsträckning än de i övrigt nämnda 

yrkesgrupperna då de saknar relevant utbildning inom samtalsmetodik och hantering av 

känslomässigt påfrestande samtal. Därtill presenteras tidigare forskning gällande riktlinjers 

betydelse och hur detta kan påverka arbetstagarens hantering av påfrestande situationer. 

Vidare kommer vi att presentera tidigare forskning inom ämnet motivation. Inledningsvis 

redogörs för motivationsfaktorer bland arbetstagare i allmänhet för att sedan övergå till 

studier gällande motivationsfaktorer för i volontärer i synnerhet. 

 

4.1 Copingstrategier 

4.1.1 Copingstrategier och socialt arbete 

I Stewart Collins (2008) rapport sammanställs flertalet forskares resultat gällande vilka 

copingstrategier socialarbetare i England använt sig av i sitt arbete. Sammanställningen visade 

att forskarna funnit olika strategier som givande. Exempelvis fann Carole Satymurti (1981) att 

socialarbetarna använde sig av copingstrategier som innebar att de försatte sin stress i 

perspektiv genom att ompröva och använda sig av positiva tankar så som “det kan hända vem 

som helst” och “det är inte bara jag”. Andra distanserade sig istället mentalt och ibland även 

fysiskt genom att i vissa fall ta ledigt från arbete eller till och med säga upp sig och byta 

arbetsplats. Enligt Satymurti var den ledande copingstrategin att avpersonifiera brukarna samt 

att distansera sig från dessa genom att tillskriva brukarna olika egenskaper så som hjälplösa, 

omogna eller särskilt svåra. Christina Maslach, Susan E. Jackson och Michael P. Leiter (1996) 

menar att tillskrivningen av dessa egenskaper är en copingstrategi som påverkar 

socialarbetaren negativt. Tillskrivningen av icke-representativa egenskaper tenderar att leda 

till att socialarbetaren drabbas av utbrändhet till följd av att denne upplever brukarna som 

svåra och omöjliga fall. Genom att istället utveckla kunskap, bland yrkesverksamma och 

blivande socialarbetare, kring hur positiva strategier kan tillämpas i arbete med brukare menar 
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författarna att man kan förstärka de befintliga positiva strategirepertoarerna och öppna upp för 

möjligheten att utveckla nya strategier för hantering av stressorer (Collins 2008:1178–1179). 

 

4.1.2 Socialt stöd som copingstrategi 

En av de viktigaste copingstrategierna anses, enligt Collins (2008) vara stöd. Flertalet studier 

visar på att i synnerhet socialt stöd är en viktig faktor för att minska stress (Collins 

2008:1179). Socialt stöd definieras av Roy Payne (1980) som “i vilken grad omgivningen kan 

tillhandahålla resurser [...] relevanta till de krav systemet ställer” (Payne 1980:284) och “ en 

resurs som hjälper människor att bemästra den stress jobbet innebär genom stöd från 

relationer med andra” (Thompson et al. 1994:36). Stödsystem inom det sociala arbetet kan 

delas upp i två kategorier: formellt och informellt stöd. Det formella stödet innefattar en nära 

chef, tillsyn samt utvärderingssystem medan det informella stödet inkluderar stöd både inom 

och utom arbetet: kollegor, familj och vänner. Collins (2008) menar att socialt stöd söks för 

att fylla två huvudsakliga funktioner: instrumentella och emotionella. Till den instrumentella 

funktionen räknas sådant som rör praktiska råd, assistans eller information medan den 

emotionella innefattar stöd från vänner, familj för att erhålla sympatier, moraliskt stöd eller 

förståelse. Det instrumentella stödet kategorieras som probleminriktad coping medan det 

emotionella stödet kategoriseras som emotionellt inriktad coping. Enligt Collins ökar stöd 

från kollegor individens motståndskraft gentemot negativa stressorer och förebygger därmed 

bland annat utmattning. Att söka stöd samt att tala om stress och känslor hjälper därtill 

människor att införa en kognitiv struktur vilket underlättar integration och lösning av 

stressorernas känslomässiga påverkan (Collins 2008: 1179–1180). 

 

4.1.3 Copingstrategier mot emotionell smittoöverföring 

I tidskriften Journal Of Applied Psychology (2013) redovisar Daniel M. Rempala resultaten 

från sin studie gällande vilka effekter som tre skilda kognitiva strategier hade i undvikandet 

av emotionell smittoöverföring. Urvalet i studien bestod av 152 studenter som fick granska tre 

videoklipp där olika personer talade direkt in i kameran. Studenterna var instruerade att 

behandla dessa videoklipp som att de själva var terapeuter som observerade en klient, 

personen i videoklippet. Hälften av studenterna granskade tre klipp där personerna beskrev 

den lyckligaste dagen i deras liv, medan andra halvan av studenterna granskade tre klipp där 

personerna pratade om deras mest sorgsna dag i livet. När varje klipp var färdigt fick student i 

uppgift att svara “klienten” med två eller tre meningar. Hela processen filmades och 
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mätningen av emotionell smittoöverföring involverade observationer av studenternas 

ansiktsuttryck samt självrapporterad känsla (Rempala 2013:1531). Innan deltagarna granskade 

de olika videoklippen tilldelades varje deltagare en av fyra instruktioner rörande vilken 

kognitiv strategi de väntades använda sig av: a) Empatisk visualisering, b) dissociation, c) 

empatisk reflektion eller d) utebliven instruktion (kontrollgrupp). Instruktionerna för grupp 

nummer ett, den empatiska visualiseringsstrategin, uppmanade deltagarna att försöka 

visualisera hur det var att själv vara i den situation som klienten beskrev samt att försöka 

känna vad klienten kände och uppleva vad denne upplevt. Genom att mentalt placera sig i 

samma situation som klienten beskrev väntades deltagaren framkalla tankar om vad klienten 

såg, hörde och på andra sätt upplevde i den stund som den beskrivna händelsen skedde. 

Resultatet i denna grupp visade på låg emotionell smittoöverföring i ansiktsuttryck men hög 

självrapporterad smittoöverföring. Resultaten visade också att engagemanget för klienten 

ökade i denna grupp jämfört med kontrollgruppen. I gruppen med studenter som använde sig 

av dissociation, som i det här fallet handlade om att deltagarna skulle visualisera att denne såg 

sig själv utifrån och på så vis skapa känslomässigt avstånd till situationen, gick det att se en 

markant minskning i emotionell smittoöverföring jämfört med kontrollgruppen samt en 

ökning i engagemang. I den sista gruppen, empatisk reflektion, där studenterna fått 

instruktionen att försöka förstå vad klienten upplevde samt vilken effekt klientens berättelser 

hade på deltagarna, visade resultaten att den emotionella smittoöverföringen minskade en 

aning jämför med kontrollgruppen samt att engagemanget ökade. 

Slutsatsen i denna studie var att den metod som visades leda till bäst resultat gällande 

strategier för undvikande av emotionell smittoöverföring samt för ökat engagemang var 

dissociation. Samtliga av de tre strategierna gav dock goda resultat för att undvika emotionell 

smittoöverföring. Därtill framgick i slutsatsen att negativa känslouttryck smittade deltagarna i 

högre utsträckning än positiva känslouttryck (ibid.:1532–1535). 

 

4.1.4 Riktlinjer - ett betydelsefullt redskap 

Anette Andersson och Tobias Brännemo (2015) presenterar i deras studie hur tydlighet kring 

förväntningar på medarbetare har en betydande roll för hur denne tar sig an och hanterar sina 

arbetsuppgifter. Enligt Andersson och Brännemo är det av stor vikt att mål och processer 

tydligt kommuniceras till medarbetarna för att dessa ska ges möjlighet att utveckla metoder 

som ger de inflytande och kontroll över sitt eget arbete (Andersson & Brännemo 2015:31). 

Cathrine Reineholm (2013) menar att denna tydlighet leder till att medarbetarna presterar 
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bättre men också mår bättre på sina arbetsplatser (Reineholm 2013:32). Andersson och 

Brännemo redovisar vidare att de arbetstagare i Sverige som hade uttalade policys och 

bestämmelser gällande tillgänglighet upplevde sig ha en bättre balans mellan arbetstid och 

fritid (Andersson & Brännemo 2015:17). Per Lindberg och Eva Vingård (2012) lyfter särskilt 

fram rolltydlighet som en viktig faktor för att den enskilde medarbetarens positiva upplevelser 

på arbetsplatsen (Lindberg & Vingård 2012:26). 

 

4.2 Motivationsfaktorer 

4.2.1 Motivationsfaktorer i arbetslivet 

I boken Introduktion till organisationsteori (1998) skriver Paul Flaa om hur intresset för 

motivationsforskning tog fart under Hawthorne-experimentet, vilket handlade om att 

undersöka om produktiviteten inom industrin påverkades av den fysiska omgivningen. 

Resultaten visade på att produktiviteten ökade när produktionsmiljön förbättrades, något som 

av forskarna ansågs vara både normalt och förväntat. Dock fortsatte produktiviteten att öka 

även då de återgick till den tidigare produktionsmiljön samt när de avsevärt försämrade 

miljön, vilket av forskarna ansågs vara minst sagt märkligt. Forskarna menade att förklaringen 

till detta fenomen låg i att de yrkesverksamma kände sig speciella i och med att det nu stod i 

centrum för både forskning men också för att ledningens intresse för deras arbetssituation 

ökade (Flaa 1998: 44–46). Forskarna kom fram till att människans arbetsmotivation inte i lika 

stor utsträckning skapades utifrån den fysiska arbetsmiljön som den gjorde utifrån att 

uppmärksammas och få känna uppskattning (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006: 173-174). 

 

Corey Lee M. Keyes (1998) har, utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv, undersökt hur 

långvarigt välbefinnande i arbetslivet skapas och bibehålls. Keyes menar att människan 

tenderar att uppleva känslor av lycka och välbehag om denne exempelvis ökar sina 

ekonomiska tillgångar genom löneförhöjning. Dessa känslor är dock övergående och 

neutraliseras efter en tid vilket kräver ytterligare ökning för samma känsla av välbehag. Enligt 

Keyes studie krävs, för att uppleva långvarigt välbehag, ett visst mått av mening. Genom 

mellanmänskliga relationer och tillfredsställelse av högre stående behov ökar vår känsla av 

meningsfullhet och motivation vilket bidrar till en långvarig känsla av välbefinnande. Keyes 

använder sig av begreppet socialt välbefinnande för att beskriva relativiteten i fenomenet och 

den subjektivitet som välbefinnande innebär då detta skapas utifrån individens egna 

tolkningar och föreställningar kring rådande omständigheter och villkor. Forskaren menar att 
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det sociala bidrar till den enskildes välbefinnande och beskriver detta utifrån fem dimensioner 

som vidare kommer att presenteras. 

 

Social integration handlar om i vilken utsträckning den enskilde upplever gemenskap, närhet 

och samhörighet med kollegor samt i vilken mån denne upplever sig få sin röst hörd vad 

gäller synpunkter och önskemål. Det centrala inom social integration handlar om 

medlemskap, innanförskap och känslan av att vara en del av något större. 

 

Social acceptans handlar om arbetstagarens känsla av tillit gentemot kollegor och ledning. 

Därtill handlar social acceptans om bekräftelse från andra medarbetare och chefer. Keyes kom 

fram till att människor som blir bekräftade på sin arbetsplats också i högre utsträckning 

känner tillit till varandra och till följd av detta känner sig mer tillfreds i sitt arbete. 

 

Socialt bidrag handlar huvudsakligen om en värdering som individen gör av sig själv och sina 

insatser. Välbefinnande skapas i de fall då individen upplever sig hålla samma mått som andra 

medarbetare i de insatser som görs på arbetsplatsen. Socialt bidrag innefattar även vad Keyes 

kallar organisatoriskt medborgarskap vilket bland annat kan innebära att medarbetare hjälper 

och stöttar varandra i uppgifter som ska genomföras, helt på frivillig basis. Keyes menar att en 

stödjande organisationskultur stärker medarbetarens tilltro till sin egen kompetens vilket 

skapar välbefinnande. 

 

Socialt förverkligande handlar om att finna balans i arbetsbelastning och ge individen 

möjlighet att utnyttja sin fulla potential. Att finna en balans mellan å ena sidan understimulans 

och tristess å andra sidan överbelastning och utbrändhet är av stor vikt för att medarbetaren 

ska uppleva meningsfullhet och motivation i det fortsatta arbetet. Genom samtal där 

medarbetaren får feedback och möjlighet att uttrycka sina visioner och behov skapas goda 

förutsättningar för välbefinnande hos den enskilde. 

 

Socialt sammanhang handlar om begriplighet och meningsfullhet. Keyes menar att förståelse 

och mening leder till en känsla av förutsägbarhet och kontroll vilket är grundläggande för 

människans känsla av trygghet. Människan har en innestående vilja att förstå sin omvärld och 

vi kan, genom det sociala, ge mening åt de tankar, känslor och handlingar som uppstår i 

kontakt med denna. En organisation som präglas av genomskinlighet och har ett öppet 
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förhållningssätt gentemot medarbetarna uppfattas ofta som mer rättvis vilket leder till att 

välbefinnandet ökar (Keyes 1998:121–140). 

 

4.2.2 Motivationsfaktorer bland volontärarbetare 

I tidskriften Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing (2001) redovisar Becky J. 

Starnes och Walter W. Wymer, Jr. flertalet forskares resultat gällande strategier som anses 

nödvändiga för att lyckas behålla volontärer inom frivilligorganisationer. Starnes och Wymer 

redovisar forskningsdata från skilda studier som visar på att människor fortsätter att jobba 

som volontärer i de fall de upplever sina erfarenheter som positiva. Till dessa positiva 

erfarenheter räknas bland annat: att de känner sig behövda, uppskattade och kompetenta, att 

deras insatser gör skillnad samt att det finns en möjlighet för volontärerna att uttrycka deras 

egna värderingar och deltagande i att nå organisationens mål. Utöver dessa positiva 

erfarenheter framkommer även att volontärerna upplever arbetet positivt i den mening det 

finns möjligheter att utveckla nya vänskapsrelationer, dela egna erfarenheter, samtala med 

andra människor och bidra till förändring i samhället. En annan viktig faktor för volontärernas 

positiva upplevelse är enligt Starnes och Wymer frivilligorganisationers behov av starka 

ledare. Dessa starka ledare ska kunna ge volontärerna känslomässigt stöd, vara öppna för att 

ändra de organisatoriska riktlinjerna och rutinerna om de skulle visa sig otillfredsställande för 

volontärerna samt vara tydliga med att presentera organisationens riktlinjer och mål (Starnes 

& Wymer 2001: 97–115). 

 

Clary et al (1998) har i sin studie försökt identifiera vilka motiv som volontärer i allmänhet 

drivs av, då volontärarbete i sig inte innehåller vare sig ekonomiska eller materiella 

incitament. De motiv som redovisades delades in i sex olika grupper, som senare bildade en 

modell - Volunteer Functions Inventory. Modellen ansågs vara tillämpbar inom alla olika 

typer av områden som använder sig av volontärer. Motiven som styr volontärer, enligt Clary 

et al (1998), beskrivs som adaptiva och meningsfulla för att nå deras mål. Personliga och 

sociala motiv anses vara kärnan i detta synsätt, och dessa benämndes funktioner. Om dessa 

funktioner uppfylls ökar benägenheten att stanna inom organisationen samt leder till att 

motivationen ökar. Följande är de olika funktioner som framkommit i forskningen och visat 

sig vara motiverande för volontärarbetare: 
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1. Värderingar innebär ett möjliggörande för individen att uttrycka alturistiska och 

humanitära värderingar. Volontärer som har värderingskopplade motiv till sitt arbete 

engagerar sig i stor utsträckning för att stödja personer som beskrivs som mindre 

lyckligt lottade. 

2. Förståelse innebär en strävan efter att öka sin kunskap inom ett visst område eller 

utveckla andra färdigheter. 

3. Sociala relationer handlar om hur individer engagerar sig inom volontärarbete för att 

öka sina sociala relationer, stärka de relationer som individen redan har samt att få 

andra människors godkännande. Exempelvis engagerar sig individen i volontärarbete 

för att lära känna nya människor eller för att umgås med sina vänner. Om individens 

närstående anser att volontärarbete är en respektabel aktivitet, engagerar sig individen 

i det för att se bra ut i de närståendes ögon. 

4. Karriär handlar om hur engagemang inom volontärarbete leder till en bättre karriär. 

Volontärer som är motiverade av karriärsmässiga skäl anser att volontärarbetet ska 

hjälpa dem att få in en fot på en eventuell arbetsplats där de vill jobba i framtiden samt 

att de använder sig av volontärarbete för att testa på olika arbetsplatser. 

5. Självbevarande syftar till volontärens strategi att reducera negativa effekter såsom 

skuldkänslor över att vara mer lyckligt lottad än de hjälpbehövande. 

6. Förbättring innebär en påverkan av volontärens självförtroende och utveckling i 

positiv mening. Volontärer som motiveras av förbättringsfunktionen engagerar sig 

inom volontärarbete för att känna sig viktiga och behövda (Clary et al 1998: 1520). 

 

Stora delar av den tidigare forskningen gällande motivationsfaktorer har likheter med 

varandra. Skapandet av sociala relationer, möjlighet till uttryck för egna värderingar samt 

vetskapen om att man gör gott för andra lyfts fram av flertalet forskare (se Clary et al 1998, 

Starnes & Wymer 2001). Jesus Ramirez-Valles (2001) och Susan M. Arai (2000) 

uppmärksammar en motivationsfaktor som lyst med sin frånvaro i stora delar av den övriga 

tidigare forskningen, nämligen viljan att bidra till förbättring och förändring i samhället. 

Ramirez-Valles (2001) studie genomfördes på ideellt arbetande kvinnor vars engagemang 

innebar ett hälsofrämjande arbete genom informationsspridning och enklare sjukvård riktat till 

kvinnor i utsatta områden. Ramirez-Valles redovisade bland annat två framträdande 

motivationsfaktorer bland deltagarna: motivation i att hjälpa andra samt motivation i att bidra 

till förändring för en specifik grupp i samhället. Viljan att hjälpa andra framställs som 

motivationsfaktor i fler än Ramirez-Valles studie. Vad som skiljer denna från de övriga är 
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dock att Ramirez-Valles resultat pekar mot att viljan grundar sig i en osjälviskhet och en 

tydlig önskan om att göra samhället en tjänst, att detta är individens moraliska skyldighet. 

Motivation utifrån att skapa förändring rör i Ramirez-Valles studie gruppen kvinnor. Att 

deltagarna inledningsvis engagerat sig och därefter fortsatt sitt arbete inom organisationen 

grundar sig i en vilja att förbättra kvinnors levnadsförhållanden i samhället (Ramirez-Valles 

2001:150, 153, 155, 161). Även i Arais (2000) studie framträder viljan att göra något 

värdefullt för samhället som en viktig motivationsfaktor för volontärer. Där beskriver 

exempelvis en volontär som “en möjlighet att frambringa sociala åtgärder och behandla 

sociala rättvisefrågor” (Arais 2000:336). 
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5. Teori 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teoretiska ramar som ligger till grund för att kunna 

besvara studiens frågeställningar. Teorierna vi använt oss av är Richard S. Lazarus och Susan 

Folkmans (1984) teori om copingstrategier, Abraham Maslows (1943) behovshierarki och 

Frederick Herzberg (1993) tvåfaktorteori. Lazarus och Folkmans (1984) teori kommer att 

användas till de ämnen som berör våra respondenters egna copingstrategier medan Maslow 

(1943) och Herzbergs (1993) teorier kopplas till respondenternas motivation. Bakgrunden till 

att vi valt att använda oss av två teorier för att förstå respondenternas motivationsfaktorer är 

att dessa kompletterar varandra. Med Maslows (1943) teori blir det möjligt att förstå hur 

motivation på ett mer allmänt plan skapas utifrån människans olika behov. Teorin är dock inte 

tydligt relaterad till varken avlönat eller oavlönat arbete vilket resulterat i att vi valt att 

komplettera denna med Herzbergs (1993) tvåfaktorteori som har en starkare koppling till just 

arbetslivet. 

 

5.1 Copingstrategier 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) använder sig människan av olika copingstrategier för att 

avlägsna, hantera eller minska stressande faktorer i sin omgivning. Ordet coping kan enligt 

Lazarus och Folkman förstås som bemästra. Dessa copingstrategier handlar om människans 

beteendemässiga och kognitiva ansträngning till att hantera de interna och/eller externa 

stressorer som är krävande och överskrider individens resurser (Lazarus & Folkman 

1984:141–142). Människans hälsa, problemslösningsförmåga, sociala färdigheter, personliga 

viljekraft samt materiella tillgångar är alla exempel på resurser som finns till hands för att 

hantera dessa stressorer. Lazarus och Folkman delar in människans copingstrategier i två olika 

huvudområden: probleminriktad och emotionellt inriktad coping men tydliggör att dessa ofta 

samverkar parallellt. Inom dessa två huvudområden finns det underkategorier vilka benämns 

som positiva och negativa copingstrategier. Exempel på positiva copingstrategier är 

självkontroll, ansvarstagande, konfrontation, positiv omtolkning av situationer, distansering 

och sökande efter socialt stöd. Till de negativa copingstrategierna räknas exempelvis 

förnekande och undvikande vilket leder till en sämre anpassning till situationer. Lazarus och 

Folkman menar att förnekande och undvikande leder till att individen avstår från att ta itu med 

och hantera det faktiska problemet. Detta kan exempelvis innebära att denne struntar i att 

boka en läkartid trots tydliga symtom eller undviker att mentalt förbereda sig för kommande 

ångestfyllda situationer. Författarna menar att denna negativa strategi leder till att individen 

upplever en större stresspåverkan. De negativa och positiva strategierna återfinns inom både 
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den probleminriktade och den emotionellt inriktade copingen, dock ser handlingsmönstret 

olika ut beroende på vilken strategi som används (ibid.:21, 117–120, 135, 150–153). 

 

5.1.1 Probleminriktad coping 

Den probleminriktade copingstrategin, även kallad problemfokuserad coping, innebär ett 

försök till att lösa eller förändra en problematisk situation. Probleminriktad coping presenteras 

utifrån två perspektiv: individens personliga resurser samt den omgivande miljöns resurser. 

Till de personliga resurserna räknas bland annat problemlösning, social kompetens och 

positivt tänkande. En individ med stark problemlösningsförmåga, som kan framföra önskemål 

på ett socialt kompetent sätt och som innehar ett optimistiskt förhållningssätt till situationen 

kommer i högre grad få positiva resultat av den probleminriktade copingstrategin än den som 

uppvisar svagheter inom dessa områden. Den omgivande miljöns resurser innefattar sociala 

och materiella tillgångar. Detta kan exempelvis innebära att det finns medarbetare som är 

tillgänglig för rådgivning eller att en organisation har ekonomiska resurser som möjliggör 

förbättring av exempelvis den fysiska arbetsmiljön. Strategier för den probleminriktade 

copingen handlar om att försöka kartlägga vilka bakomliggande orsaker som skapar ett 

problem och utifrån detta aktivt söka lösningar på detta. Den probleminriktade copingen 

innebär konkreta handlingar som att kontakta en chef för att åstadkomma förändring på 

arbetsplatsen men även att ta hjälp av styrdokument, manualer och policys för att komma 

tillrätta med uppkomna problem gällande ansvar och arbetsfördelning (Lazarus & Folkman 

1984:159–164). 

 

5.1.2 Emotionellt inriktad coping 

Till skillnad från de probleminriktade copingstrategierna, vilka fokuserar på förändring av en 

påfrestande situation, innebär de emotionellt inriktade copingstrategierna snarare en hantering 

av känslor i situationer som uppfattats som omöjliga att i praktiken förändra. I dessa fall 

behöver individen finna strategier för att på ett eller annat sätt reglera de obehagskänslor som 

uppkommer. Emotionellt inriktad coping innebär att individen på olika sätt anpassar sig till 

den påfrestande situationen. Exempelvis kan denne söka stöttning hos familj, kollegor eller 

andra närstående och därmed få sympatier, förståelse och utrymme för att ventilera sina 

känslor (Lazarus & Folkman 1984:150–152, 156–157). 
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5.2 Maslows behovshierarki 

År 1943 presenterade Maslow för första gången sin motivationsteoretiska modell 

behovshierarkin, även känd som behovstrappan. Modellen som består av fem steg syftar till 

att beskriva motivationsfaktorer i det mänskliga livet samt hur och varför motivation skapas. 

Enligt Maslow leder otillfredsställelse till att människan motiveras till att skapa förändring: 

oavsett om detta innebär att införskaffa föda för att minska hunger eller ingå i social 

gemenskap för att känna kärlek och tillhörighet. Författaren poängterar dock att 

tillfredsställelse är ett minst lika viktigt ord inom motivationsteorin som otillfredsställelse. 

Maslow menar att detta kan förstås utifrån att tillfredsställelse leder till att fokus flyttas från 

de tidigare ouppfyllda behoven och därmed skapar möjligheter för människan att nå nya mål. 

Behovshierarkin är inte statisk - i viss mån kan den hierarkiska ordningen kastas om. De två 

förstnämnda nivåerna fyller dock en avgörande funktion för mänsklig överlevnad och bör 

därmed ses som fasta. Vidare bör poängteras att behoven inte behöver vara fullkomligt 

uppfyllda för att individen ska kunna röra sig mot nästa nivå. Fulländad tillfredsställelse inom 

varje steg är inte nödvändig, dock krävs ett visst grundmått av behovsuppfyllelse för att 

individen ska kunna flytta fokus mot nästa nivå (Maslow 1943:370–373). 

 

Fysiologiska behov 

Maslow beskriver mat, sömn och värme som människans primära behov och menar att 

otillfredsställelse av dessa behov fungerar motiverande för människan. 

 

Trygghetsbehov 

När de fysiologiska behoven är förhållandevis tillfredsställda aktualiseras vad Maslow 

beskriver som trygghetsbehoven. Dessa rör människans behov av rutin och regelbundenhet, 

avsaknad av krig och terror samt god fysisk och psykisk hälsa. 

 

Sociala behov 

Det tredje steget inom behovshierarkin berör vad Maslow valt att kalla sociala behov. Enligt 

författaren har människan behov av att känna tillhörighet och gemenskap med andra 

människor. Dessa innefattar även behoven av nära relationer, vänskap, partnerskap samt att 

både ge och få kärlek och omsorg. 
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Behov av uppskattning 

Maslow menar att människan i viss mån har behov av att få feedback och uppskattning från 

andra för att känna självaktning och skapa sig en god självkänsla. Behovet av uppskattning 

kan dock ses utifrån två perspektiv: inre och yttre uppskattning. Med den inre uppskattningen 

syftar författaren till individens behov av att känna styrka i sig själv som person, upplevelsen 

av att genomföra goda prestationer samt känslan av att räcka till. Den yttre uppskattningen 

handlar i sin tur om att uppleva respekt från människor i ens omgivning och om att 

uppmärksammas av andra. Maslow menar att den självkänsla som skapas genom dessa typer 

av uppskattning leder till ett ökat självförtroende hos individen samt en känsla av att vara 

användbar och viktig i ett större sammanhang (ibid.: 373–383). 

 

Behov av självförverkligande 

Maslow skriver “What a man can be, he must be” (ibid.:383) och syftar med detta till 

människans behov av självförverkligande. Författaren menar att människan, trots att samtliga 

av de tidigare behoven uppfyllts, tenderar att uppleva rastlöshet och otillfredsställelse om 

denne inte får göra vad denne upplever sig ämnad till att göra (ibid.:383–384). 

 

5.3 Herzbergs tvåfaktorteori 

Frederick Herzberg, Bernad Mausner och Barbara Bloch Snyderman redovisar i boken The 

motivation to work (1993) tvåfaktorteorin som rör motivationsfaktorer i arbetet (Herzberg, 

Mausner & Bloch Snyderman 1993). Teorin grundar sig i resultat från en studie genomförd i 

Pittsburgh, USA, på mitten av 1950-talet. Herzberg och hans kollegor intervjuade ca två 

hundra ingenjörer och revisorer vilka uppmanades att ange och beskriva ett specifikt tillfälle 

kopplat till sin arbetssituation där de känt sig särskilt nöjda samt ett tillfälle där de känt sig 

särskilt missnöjda (Robert J. House & Lawrence A. Wigdor 1967:369–370). När materialet 

därefter hade analyserats sammanfattades resultaten från de situationer då deltagarna känt sig 

nöjda till fem olika faktorer som ansågs öka deras arbetsmotivation: prestation, erkännande, 

arbetsuppgift, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Resultaten rörande de tillfällen när 

deltagarna känt sig missnöjda sammanfattades även de till fem olika faktorer: personalpolitik 

och arbetsvillkor, arbetsledningens skicklighet, relationer mellan individer, lön och pengar 

samt fysisk arbetsmiljö̈ vilka av författarna benämndes som hygien- eller missnöjesfaktorer. 

Enligt Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (1993) karaktäriseras motivationsfaktorerna 

utifrån att det endast är dessa som kan leda till en ihållande motivation, ökad arbetsprestation 
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samt en varaktig attitydförändring. Hygienfaktorerna i sin tur kan inte leda till förhöjd 

motivation och arbetstillfredsställelse, dock kan brister inom dessa områden ge upphov till 

missnöje. Begreppen motivation och missnöje befinner sig enligt författarna inom olika 

dimensioner (Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman 1993: 44–49). Exempelvis behöver en 

arbetare som inte känner sig motiverad i sitt arbete för den sakens skull vara missnöjd med sitt 

arbete och vice versa. 

 

Då våra respondenter utgörs av volontärer kommer vi inte att använda oss av samtliga 

faktorer som Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman anser skapar motivation eller höjer 

arbetstillfredställelsen. De motivationsfaktorer som är viktigast för vår fallstudie och som vi 

därmed kommer att utgå ifrån i vår analys är prestation, erkännande och arbetsuppgifter. Med 

prestation syftar Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman till individens önskan att se 

resultat av sina ansträngningar och dennes upplevelse av att göra en god insats i sitt arbete. 

Erkännande, att få uppskattning och bekräftelse av både chefer och kollegor, bidrar till ökad 

arbetsglädje och därmed motivation hos arbetstagaren. Enligt Herzberg, Mausner och Bloch 

Snyderman anses arbetsuppgifter vara en stark motivationsfaktor om dessa upplevs 

innehållsrika, kreativa, intressanta och meningsfulla för arbetstagaren (ibid.: 45, 48). Den 

hygienfaktor som är användbar för vår analys är relationen mellan individer. Herzberg, 

Mausner och Bloch Snyderman beskriver den mellanmänskliga kontakten bland 

arbetskollegor som en faktor med tydlig inverkan på om en anställd trivs eller ej. Om denna 

faktor inte uppfylls är risken stor att arbetstagaren upplever missnöje och i värsta fall ser sig 

om efter en annan arbetsplats (ibid.:73). 
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6. Metod 

I följande avsnitt kommer vi att presentera och redogöra för vårt metodologiska val. Därtill 

beskrivs vår vetenskapsteoretiska ansats samt vår förförståelses eventuella inverkan på 

studien. Vidare presenteras studiens urval och avgränsningar samt datainsamling och 

tillvägagångssätt. Avslutningsvis behandlas de etiska överväganden som gjorts under arbetets 

gång, studiens kvalitet och användbarhet samt val av analysmetod för bearbetning av data. 

I avsnitten presenteras fortlöpande våra egna reflektioner och diskussioner kring de 

metodologiska valen. 

 

6.1 Fallstudie som metod 

I den här fallstudien har vi valt att undersöka en tjejjour belägen i Stockholmsområdet. Enligt 

Sharan B. Merriam (1994) lämpar sig fallstudien som forskningsmetod om man, som i vår 

studie, vill undersöka något på en specifik plats. Genom att koncentrera sin studie till en enda 

företeelse eller organisation, söker man med denna infallsvinkel ett sätt att belysa samspelet 

mellan viktiga faktorer som utmärker “fallet” (Merriam 1994:24–25). Enligt Merriam är de 

optimala förhållandena för en fallstudie att denna sker under en längre tidsperiod. Ett 

longitudinellt genomförande har dock inte rymts inom den tidsram som funnits för denna 

studie vilket resulterat i att intervjuerna endast genomförts vid ett tillfälle (ibid.:26). Fallstudie 

som metod lämpar sig väl för vår studie då vi valt att avgränsa vårt urval och endast intervjuat 

stödpersoner från en enskild tjejjour för att finna strategier och motivationsfaktorer kopplat 

till deras arbete. Då vår studies fokus legat på att belysa respondenternas copingstrategier och 

skapa förståelse för deras subjektivt upplevda motivationsfaktorer har vi valt att genomföra 

denna utifrån en kvalitativ forskningsmetodik (Fejes & Thornberg 2015:24–26). Studien har 

därtill genomförts utifrån en induktiv ansats. Kvalitativ forskning är i sin natur i huvudsak 

induktiv genom att den “utvecklar abstraktioner, begrepp, hypoteser och teorier snarare än att 

pröva existerande teorier” (Merriam 1994:33). 

 

6.2 Hermeneutik och förförståelse 

Hermeneutik som vetenskapsteoretisk ansats handlar om att tolka, förstå och förmedla 

upplevelser av fenomen och är särskilt användbar då syftet är att nå respondenternas egna 

upplevelser av ett fenomen (Fejes & Thornberg 2015:71). Enligt det hermeneutiska synsättet 

står forskaren aldrig helt utanför sig själv. Forskarens föreställningar och dennes erfarenheter 

kommer att närvara under forskningsprocessen och det faktum att vi är historiska varelser kan 
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komma att påverka de tolkningar som vi gör (Ödman 2007:14–15). Torsten Thurén (1991) 

beskriver hur förförståelse är centralt inom den hermeneutiska vetenskapsteorin. Genom en 

växelverkan mellan förförståelse och erfarenhet ges vi möjlighet att förkasta vad vi tidigare 

ansett vara sanning och genom ytterligare erfarenhet komma närmre en mer sanningsenlig 

kunskap (Thurén 1991:53, 60). 

      

I en rapport från Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås beskriver Andrzej 

Szklarski (2002) att ett flertal skribenter (se t.ex. Hartman 1990, Hellesnes 1991, From & 

Holmgren 2000) poängterar hur hermeneutisk tolkning är omöjlig utan förförståelse - att det 

är med utgångspunkt i den tidigare förståelsen som tolkning av meningar sker. Szklarski 

refererar till Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) som beskriver förförståelse som något 

som kan “bestå av olika former av kunskap som t.ex. teorier, och olika slags erfarenheter [...] 

Dessa utgör den referensram [...] utan vilken man inte kan tolka något” (Barbosa da Silva & 

Wahlberg 1994:59). Vidare skriver Szklarski (2002) att forskare som är inspirerade av den 

hermeneutiska ansatsen bör redovisa sina egna referensramar för att på så sätt synliggöra den 

förförståelse som ligger till grund och som leder tolkningen av meningsinnehållet (Szklarski 

2002:6–7). 

 

Vår egen förförståelse yttrar sig i den mening att vi båda erhåller erfarenhet från stödsamtal. 

Den ene arbetar med detta professionellt och besitter därmed kunskap och har egna strategier 

för att bibehålla ett professionellt förhållningssätt till klienter. Den andre har i sin tur tidigare 

erfarenhet från stödsamtal via chatt samt erfarenhet från arbete med unga tjejer. 

 

6.3 Urval och avgränsningar 

Urvalet för studien har genomförts i form av ett strategiskt bekvämlighetsurval. Valet är ett 

bekvämlighetsurval i den mening att en av uppsatsskribenterna själv är aktiv inom 

tjejjoursrörelsen, vilket underlättat sökandet efter personer som varit villiga att ställa upp för 

intervju. Diskussion kring uppsatsskribentens involvering förs vidare under punkten etiska 

reflektioner. Utifrån studiens tema har vi ställt krav på ett specifikt karaktäristika hos våra 

intervjupersoner vilket varit att dessa ska ha varit verksamma inom tjejjouren minst sex 

månader. Anledningen till att denna tidsaspekt funnits med i urvalsprocessen har varit att vi 

velat nå personer som varit verksamma tillräckligt länge för att ha märkt av eventuella 

känslomässiga påfrestningar. 
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Enligt Jan Trost (2010) finns en risk vid kvalitativa studier att urvalet resulterar i allt för 

många “vanliga” människor. Vanligtvis vill man vid kvalitativa studier få en så stor variation 

som möjligt mellan de olika intervjupersonerna. Trost menar att forsskaren bör sträva efter att 

uppnå heterogenitet inom den för studien givna ramen. Det ska finnas en variation bland 

respondenterna, men inte för den sakens skull för många som tydligt sticker ut och skulle 

klassas som “extrema” (Trost 2010:137). Våra intervjupersoner består av fem kvinnor i 

åldrarna 25-35 år. De alla har skilda utbildningsnivåer samt olika typer av sysselsättning vid 

sidan om stödchatten. Vi anser att detta leder till att det finns mått av heterogenitet inom 

homogeniteten, trots att alla är kvinnor på samma arbetsplats. Orsaken till att intervjuerna 

enbart genomfört med kvinnor är att den aktuella tjejjourens samtliga verksamheter 

uteslutande bedrivs av just kvinnor. 

 

6.4 Datainsamling och tillvägagångssätt 

Insamlingen av våra data har skett genom fem enskilda intervjuer där den intervjuguide som 

legat till grund för intervjuerna har varit halvstrukturerad. Detta har inneburit att 

respondenterna fått samma frågor, men att dessa haft öppna svarsalternativ vilket gett 

respondenterna möjligheten att uttrycka och utveckla sina egna åsikter, upplevelser och 

resonemang i svaren (Fejes & Thornberg 2015:166). Intervjuguidens disposition har innefattat 

ett kortare avsnitt om respondenternas bakgrund och sedan övergått i frågor gällande 

strategier, engagemangets påverkan och motivation kopplat till tjejjourens stödverksamhet. 

De fem intervjuerna varierade i tid, där den kortaste intervjun tog 27 minuter och det längsta 

43 minuter. Alla fem intervjuer skedde i ett förbokat samtalsrum på ett bibliotek i Stockholm. 

Vi har vid intervjuerna använt oss av två ljudupptagare för att i efterhand kunna transkribera 

intervjuerna, vilka genererade ett material på 35 sidor. Vi diskuterade utifrån Trost (2010) de 

fördelar och nackdelar som finns med användning av ljudupptagare vid intervjuer. En fördel 

som Trost beskriver är att det är enkelt att skriva ner vad intervjupersonen sagt ordagrant när 

forskaren transkriberar materialet i efterhand. Nackdelar med att enbart förlita sig på 

ljudupptagning är att man riskerar att gå miste om mimik, gester och kroppspråk som i sig kan 

innehålla intressanta svar (Trost 2010: 74–76). Vi har båda positiva erfarenheter från tidigare 

intervjuer där ljudupptagare använts, vilket resulterade i att vi även i denna studie valde att 

använda oss av detta. Vi har under intervjuerna kompletterat med anteckningsblock och penna 

där vi noterat reaktioner och gester som ljudupptagaren inte kunnat registrera. Inspelningarna 
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har i nära anslutning till intervjuerna transkriberats ordagrant där även skratt, pauser, 

förtydliganden och följdfrågor noterats. I avsnittet där våra resultat presenteras har vi utgått 

från Trost som anser att citat bör skrivas om från talspråk till skriftspråk för att underlätta för 

läsaren. Trost menar även att en frekvent användning av utfyllnadsuttryck såsom “lixom” och 

“typ” i utskriven form kan verka sårande för respondenten om denne läser den färdiga studien 

(ibid.:129). 

 

6.5 Etiska reflektioner 

I samtal som berör människors subjektiva tankar och erfarenheter finns alltid risken att detta 

uppfattas som obekvämt av respondenterna vilket kan skapa viss distans mellan intervjuare 

och respondent. För att undvika att respondenterna skulle känna sig illa till mods var vi 

tydliga med de fyra forskningsetiska kraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet samt att det när som helst gick bra att avbryta, 

pausa eller hoppa över en fråga (Trost 2010:124). Stödpersoner inom tjejjouren avger 

tystnadslöfte vilket är tänkt att fungera som ett skydd gentemot de stödsökande. I och med 

detta var vi noga med att inte fråga stödpersonerna om specifika detaljer gällande 

samtalsinnehåll. Utöver detta stod vi inför det faktum att en av uppsatsskribenterna själv är 

aktiv inom tjejjoursrörelsen. Detta skulle eventuellt kunna leda till två etiskt problematiska 

situationer för studien: intervjuareffekt samt förgivettaganden till följd av förförståelse. Vi har 

av denna anledning diskuterat intervjuareffekt efter vardera intervju för att göra oss själva 

uppmärksamma på om respondentens svar eventuellt påverkats av oss som intervjuare. Detta 

för att vi i en sådan situation skulle ha möjligheten att redovisa dessa effekter i resultatdelen 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 2007:301). Förförståelse kring ett fenomen eller 

problem kan vara både en styrka och ett hinder i forskningsprocessen. För att undvika att 

skribenten med förförståelse drog slutsatser utifrån egna erfarenheter eller förgivettaganden 

har en kritisk dialog varit ständigt närvarande från det att intervjuguiden skapades till att 

resultaten analyserades och diskuterades. Avslutningsvis har vi diskuterat namngivning av de 

medverkande i studien och valt att endast döpa våra respondenter till respondent 1, 2, 3, 4 och 

5. Vi hade givetvis kunnat fingerera informationen om respondenterna och “hitta på” namn, 

ålder m.m. men det är enligt Trost (2010) förenat med risken att felaktiga personer kan bli 

utpekade och identifierade som våra respondenter (Trost 2010:128). 
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6.6 Användbarhet, kvalitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet är i grunden ett kvantitativt begrepp och syftar till att redogöra för huruvida ett 

resultat i en studie kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare eller ej. Det 

kan handla om huruvida intervjupersonerna kommer svara likadant under en intervju samt om 

de kommer att ge olika svar till olika intervjuare (Kvale & Brinkman 2009:263). Att i 

kvalitativ forskning enbart utgå ifrån denna definition av reliabilitet förutsätter att människan 

är statisk och har egenskaper som inte förändras, vilket sällan är fallet (Trost 2010:131). Då 

denna fallstudie undersöker individers upplevelser kring ett visst fenomen, väljer vi att 

använda oss av begreppet användbarhet istället för reliabilitet. Begreppet syftar mer till 

studiens generaliseringsaspekter, hur forskningsresultatet eventuellt kan öka förståelsen för ett 

visst fenomen samt hur väl resultatet kan appliceras i det praktiska sociala arbetet (Fejes & 

Thornberg 2015:274). Begreppet validitet härrör även det från den kvantitativa 

forskningsmetodiken och ämnar beskriva hur pass väl forskaren lyckats mäta vad denne 

påstår sig mäta. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) talar om validitet inom kvalitativ 

forskningsmetodik utifrån begreppen kontrollera, ifrågasätta och teoretisera. Enligt författarna 

handlar validitet inom kvalitativ forskning om just detta - att bibehålla noggrannhet och 

systematik genom hela forskningsprocessen samt att därtill kritiskt analysera och välgrundat 

teoretisera det empiriska materialet för att säkerställa studiens kvalitet. Genom att kontrollera, 

ifrågasätta och teoretisera ökar chanserna för forskaren att dra giltiga slutsatser som av läsaren 

kan uppfattas som hållbara och välgrundade (Kvale & Brinkmann 2009:264–271). 

 

I den kvalitativa forskningen har generaliserbarhet ofta behandlats i relation till just 

fallstudier. När en intervjustudies resultat anses vara reliabla och valida uppkommer frågan: är 

detta resultat främst av eget intresse eller kan resultaten överföras till andra 

undersökningspersoner och situationer? Kvale och Brinkman (2009) hänvisar till Robert E. 

Stake (2005) som skiljer mellan tre olika fallstudier: den egentliga fallstudien (en studie som 

genomförs för att få en vidare och bättre förståelse av detta särskilda fall), den instrumentella 

fallstudien (vidare insikt i mer generella frågor) och den multipla (den instrumentella 

fallstudien som utvidgats till flera olika fall) (Kvale & Brinkman 2009:280–281). Vår 

fallstudie räknas som den som inledningsvis presenteras av Stake (2005) - den egentliga 

fallstudien. Utifrån Stakes tre typer av fallstudier presenterar Kvale och Brinkman (2009) 

sedan tre former av hur man kan gå tillväga för att se om ens resultat går att generalisera. Den 

naturalistiska generaliseringen som vilar på tyst kunskap och personlig erfarenhet, den 

statistiska generaliseringen som bygger på slumpmässigt utvalda intervjupersoner och den 
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analytiska generaliseringen som innebär att man har gjort en väl överlagd bedömning i vad 

mån resultatet från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en 

annan situation (ibid.:282–285). Vi har själva använt oss av den sistnämnda formen av 

generalisering i vår studie. Enligt Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015) bör en 

analytisk generalisering inte ses som en sanning, utan snarare som ett perspektiv, där man gör 

blygsamma spekulationer om trolig användbarhet på liknande situationer (Fejes & Thornberg 

2015:272). 

 

6.7 Analysmetod 

Fejes och Thornberg (2015) uttrycker att det inom hermeneutiken saknas konkreta 

analysmodeller, såsom ofta går att finna inom andra vetenskapsteoretiska ansatser. Forskarens 

förförståelse kommer att påverka hur denne ser på, tar till sig och tolkar det empiriska 

materialet, vilket författarna menar förhindrar förutsättningar för en specifik och bunden mall 

för analysen (Fejes & Thornberg 2015:79–80). Att hermeneutiken grundar sig i tolkning och 

på så vis kan påverkas av forskaren själv innebär dock inte att ansatsen helt saknar 

analysmetodologiska tillvägagångssätt - dessa kan dock ses mer som fingervisningar än 

regler. Per-Johan Ödman (2001) beskriver den hermeneutiska analysprocessen som att lägga 

ett pussel där forskaren vartefter denne bekantar sig med materialet kan ta del av mönster och 

börja finna likheter i det som inledningsvis kan uppfattas som näst intill kaotiskt. Ödman 

beskriver vidare hur forskaren kan uppleva sig finna klarhet i det empiriska materialet för att, 

i nästa stund, inse att denna klarhet inte stämmer överens med helhetsbilden. Genom att 

systematiskt röra sig mellan materialets helhet och dess mindre beståndsdelar utvecklas 

forskarens tolkning till något som tycks ha en sådan pass äkthet att tolkningen uppfattas som 

riktig även av andra läsare. Denna växelverkan mellan del och helhet brukar vanligen 

beskrivas som den hermeneutiska cirkeln och är central inom hermeneutisk analysmetod 

(Ödman 2001:97–98). 

 

I vår analys har vi inledningsvis läst igenom det transkriberade materialet för att på så vis 

skapa oss en mer övergripande kännedom om innehållets karaktär. Vartefter detta skett har vi 

påbörjat sökandet efter likheter bland respondenternas uttalanden. Det blev i arbetet med 

materialet tydligt att våra intervjufrågor vid ett par tillfällen ledde respondenten till 

upprepning av vad denne berättat tidigare under intervjun. Resultatet av detta blev att 

växelverkan mellan del och helhet i de enskilda intervjuerna fick stor betydelse för att inte gå 
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miste om information, vilket hade kunnat drabba oss om vi enbart studerat svaren en fråga i 

taget och undvikit jämförelsen med helheten. Genom att stegvis röra oss inom de enskilda 

intervjuerna samt ställa dessa gentemot varandra har vi noterat återkommande teman. Utifrån 

dessa teman har en kategorisering genomförts vilken vidare legat till grund för de teoretiska 

kopplingar som genomförts i samband med analysen. Med hjälp utav frågor vi ställt till oss 

själva under arbetets gång: “Finns ett logiskt sammanhang mellan texternas olika delar?”, “Är 

tolkningarna realistiska?” m.fl. har vi aktivt arbetat för att bibehålla vad Fejes och Thornberg 

(2015) kallar för inre och yttre logik (Fejes & Thornberg 2015:86). Detta har hjälp oss att 

tolka materialet inom, vad som för studien syfte kan anses som, rimliga ramar. 
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7. Resultat och Analys 

I följande avsnitt presenteras de resultat som framkommit vid intervjuerna av våra 

respondenter. Analys av resultaten i form av teoretisk anknytning samt koppling till tidigare 

forskning kommer att ske fortlöpande under varje tema. Inledningsvis presenteras huvudtemat 

strategier vilket behandlar hur respondenterna hanterar de känslor som uppkommer i och 

kring samtalssituationen. Detta presenteras under deltemana distans, stöd från kollegor samt 

riktlinjer. Därefter presenteras studiens andra huvudtema: motivation. Inom detta tema 

presenteras deltemana gemenskap, feedback samt samhällspåverkan vilka syftar till att 

beskriva vad respondenterna beskrivit som motivationsfaktorer till fortsatt arbete inom 

tjejjouren. 

 

7.1 Strategier 

7.1.1 Distans 

Samtliga respondenter beskiver att de genom olika tillvägagångssätt försöker skapa en sund 

distans till stödpersonens känsloläge, både i och efter samtalssituationen. Respondent 2 

använder positivt tänkande för att intala sig själv att det hon gjort haft betydelse för den 

stödsökande. 

 

Man får bara stänga av det lite, “Okej, nu blev det såhär”. Man får alltid påminna sig själv 

om att det lilla man gjort alltid är någonting, och man får tänka att det ska mycket till om 

man ska göra situationen värre. Ofta kommer det någonting positivt ur det och så får man 

samla sig kring det och bestämma sig för att det man gjort var tillräckligt. – Respondent 2 

 

Respondent 5 påminner sig själv om att de stödsökandes känslor inte är hennes egna och 

sätter därmed den känslomässiga stressen i perspektiv vilket i sin tur leder till en sund distans. 

 

Jag är den som ska stötta och då får jag helt enkelt lägga undan mina egna känslor en stund 

så gott det går och försöka bibehålla en distans och ett “utifrånperspektiv”. Jag har känt 

samma känslor som mina tjejer, men det är inte mina känslor och det är viktigt att påminna 

sig själv om det, annars blir det nog outhärdligt för att historierna är så starka. 

 – Respondent 5 

 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver hur människan nyttjar två huvudsakliga 

copingstrategier: probleminriktad samt emotionellt inriktad coping för att avlägsna, hantera 

eller minska stressande faktorer i sin omgivning. Att respondent 2 och 5 använder sig av 
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ovannämnda beteenden i hanteringen av känslomässigt påfrestande situationer skulle kunna 

förstås som en emotionellt inriktad copingstrategi där distansering åstadkoms genom 

självkontroll. Lazarus och Folkman beskriver självkontroll som en positivt emotionellt 

inriktad copingstrategi som individen har till hands i en pågående situation (Lazarus & 

Folkman 1984: 119). Denna självkontroll blir bland våra respondenter synlig då de intalar sig 

att lägga sina egna känslor åt sidan, att det de gjort varit tillräckligt, genom försök att 

bibehålla ett utifrånperspektiv samt i hur de påminner sig själva om att de stödsökandes 

känslor inte är deras egna. Respondenterna har förvisso möjligheten att stänga av datorn och 

lämna tjejjourens lokaler i de fall där samtalen uppfattas som emotionellt krävande - dock är 

mottagandet av emotionellt krävande samtal en del av verksamhetens funktion. Detta leder till 

att stödpersonen förväntas stanna kvar och därmed i högre utsträckning hänvisas till en 

emotionellt inriktad copingstrategi i den direkta samtalssituationen än en probleminriktad 

sådan. 

 

I Satymurtis (1981) forskning framkom att socialarbetare i stor utsträckning omprövade 

påfrestande situationer och använde sig av tankemönster såsom “det är inte bara jag” och “det 

kan hända vem som helst”. Genom dessa positiva och neutraliserande tankemönster skapades 

en distans till klientens känsloliv vilket gjorde det lättare för socialarbetaren att hantera 

stressorer i mötet med klientens problematik (Collins 2008:1179). Uttalandena från 

respondent 2 och 5 ligger i linje med Satymurtis forskningsresultat då vi i de ovannämnda 

citaten kan se hur respondenterna använder sig av positiva tankar samt ett perspektivskifte där 

stödpersonen skapar en distans mellan sin egen och den stödsökandes person. 

Rempala (2013) redovisade i sin studie hur empatisk visualisering tenderade att leda till att 

deltagaren drabbades av emotionell smittoöverföring. Att i hög utsträckning själv föreställa 

sig den andres känslor och upplevelser visade sig därmed påverka deltagaren negativt. 

Dissociation i sin tur påverkade deltagaren positivt då detta ledde till en låg emotionell 

smittoöverföring (Rempala 2013:1532–1535). Respondent 5 beskriver hur en användbar 

strategi är att inte sätta sig in i den stödsökandes känslor i för hög grad, med motiveringen att 

detta skulle drabba henne negativt. Resultaten från Rempalas studie gällande empatisk 

visualisering styrker respondentens motivering och tyder på att hennes strategi kan fungera 

skyddande mot emotionell smitta. Även dissociation i form av bibehållande av ett 

utifrånperspektiv återfinns i resultaten vilket enligt Rempala minskar den emotionella 

smittoöverföringen. 
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Respondent 3 beskriver hur hon försöker skapa distans genom att “filtrera bort” genomförda 

samtal för att undvika att påverkas av dessa under längre perioder. Dock uttrycker respondent 

3 att en del samtal, trots detta, tenderar att beröra henne på ett sätt som gett långsiktig 

påverkan. 

 

Jag försöker filtrera bort alla samtal, jag tror att det är det som är min strategi, att jag inte 

ska bära på de för länge. Sen är det klart, det är vissa samtal som jag hade för två år sen som 

jag fortfarande tänker på [...] kanske har jag blivit lite känsligare och lite ledsnare, jag 

känner en större maktlöshet. – Respondent 3 

 

Att respondenten i viss mån påverkats negativt kan förstås utifrån Lazarus och Folkman 

(1984) som menar att ett undvikande av påfrestande och obehagliga känslor påverkar 

individen negativt. Ett undvikande kan leda till att individen ständigt måste vara på sin vakt 

för att inte riskera att drabbas av obehagliga känslor vilket i sin tur kan leda till att individens 

energi utarmas - med risk för depression (Lazarus & Folkman 1984:135–136). 

 

7.1.2 Stöd från kollegor 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver hur individens stödsökande varierar beroende på 

vilken copingstrategi denne använder. I de fall individen använder sig av en probleminriktad 

copingstrategi söks handfasta råd för att lösa den situation som framkallar stress. Vanligtvis 

söks denna rådgivning från chefer eller andra medarbetare. I de fall individen upplever att 

situationen inte går att lösa genom probleminriktad coping blir istället den emotionellt 

inriktade copingstrategin användbar. Individen behöver i dessa fall stöttning i hanteringen av 

sina egna känslor (Lazarus & Folkman 1984:156–157). I våra resultat framgick att respondent 

1 enbart använt sig av den ena strategin, då hon beskrev hur hon sökt stöd hos sina kollegor 

kring sina känslor. Respondent 3 i sin tur använde kollegor till att fråga om handfasta råd och 

tips på hur olika situationer skulle kunna tänka lösas. I resultaten har vi därtill funnit att 

respondent 2, 4 och 5 använt sig av både stöd i hantering av deras egna känslor samt konkreta 

råd gällande lösningar. 

 

Vi har en samordnare som man kan ringa om det hänt något eller man haft ett samtal som 

känts extra jobbigt. Sen pratar vi inom jouren, på våra medlemsmöten till exempel, om det 

är något tema som känts jobbigt. [...] Vi ska alltid sitta två när vi chattar, alltså en vid varje 

dator men ändå tillsammans, vilket jag tycker är jätteskönt eftersom det ger mig möjligheten 

att få stöd från den andra jourtjejen om jag stöter på något som känns känslomässigt jobbigt. 
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Sen kan jag också få direkta råd om det är något ämne som jag kanske inte vet så mycket 

om. [...] Jag tror att, om jag inte hade haft det här stödet, så hade jag nog troligtvis gått runt 

och burit på berättelserna och kanske mått lite sämre, ältat dem mer. – Respondent 5 

 

Vi anser att användandet av en probleminriktad copingstrategi synliggörs i och med att 

respondent 5 söker stöd i form av rådfrågning i de fall hon ställs inför ämnen där hon saknar 

kunskap. Vi kan även se hur respondentens situation underlättas genom användning av den 

emotionellt inriktade copingstrategin. Respondenten uttrycker hur medarbetare har en 

betydande roll i de fall där hon upplever känslomässig påfrestning och behöver stöd i 

hantering av hennes egna känslor. Att detta har betydelse för respondenten och att hon 

uttrycker att hon troligtvis burit berättelserna en längre tid utan stöd, går att förstå utifrån 

Lazarus och Folkmans tankar om hur emotionellt stöd påverkar individen positivt och ökar 

dess resistens mot stressorer (Lazarus & Folkman 1984:150–153). 

Tidigare forskning har tydligt visat på vikten av stöd, något vi bland annat redogjort för i 

avsnitt 3.1.2 socialt stöd som copingstrategi. Det sociala stödet, stöd inom gruppen, har visat 

sig vara av stor betydelse för individens förmåga att hantera stressorer. Collins (2008) anser 

att socialt stöd stärker individens motståndskraft och ger denne ett andrum i arbetet med 

känslomässigt påfrestande uppgifter (Collins 2008:1180). Vi kan se likheter mellan Collins 

presenterade resultat och våra egna gällande positiva effekter till följd av det sociala stödet då 

respondenterna upplever samtal med medarbetare som hjälpande både under och efter 

samtalssituationen. Dock framgår en viss avvikelse från detta bland våra resultat. Trots 

användandet av emotionellt inriktad coping i form av stöd från kollegor upplever respondent 4 

en känsla av maktlöshet till följd av att hon inte kan kliva in och lösa det faktiska problemet. 

 

Det är svårt, ibland så tror jag att jag inte hanterar känslan av att inte räcka till. Det blir en 

tyngd som är med mig hela tiden, det finns en massa saker som jag inte kan lösa… Det jag 

kan göra är att prata med mina medsystrar i jouren och reflektera över de här sakerna. Men 

det finns alltid det att jag är maktlös att jag inte kan… att jag inte kan göra något åt det.  

– Respondent 4 

 

7.1.3 Riktlinjer  

Bland respondenternas svar framkommer att de alla använder sig av organisationens riktlinjer 

i och kring samtalen med stödsökande, om än på olika sätt. Det går att uttyda hur riktlinjerna 

huvudsakligen används i två olika syften: som avgränsning för vilken roll respondenterna har 
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gentemot den stödsökande samt som ramverk för hur de praktiskt ska utföra sina 

arbetsuppgifter. 

 

Det är väldigt tydligt vad vi gör och vad vi inte gör i chattverksamheten. Det har varit ett 

stort stöd. När man känner sig otillräcklig till exempel, så vet jag att vi kan gå tillbaka till 

våra riktlinjer som ju säger att vi inte är experter. Vi är inga psykologer, vi är där för att 

stötta tjejer där och då och mest lyssna. Då kan man känna såhär “okej, jag kanske inte kan 

göra mer!” [...] så riktlinjerna har varit en stöttepelare kan man säga. – Respondent 1 

 

Respondent 1 upplever att riktlinjerna tydliggör vilken roll hon har gentemot den stödsökande 

och vad som är hennes ansvar i stödsituationen. I tillfällen då hon upplever känslor av 

otillräcklighet blir riktlinjerna behjälpliga. Till följd av att rollen tydliggjorts kan hon intala 

sig själv att hon gjort vad som krävs av henne i samtalssituationen och på så vis minska 

känslan av otillräcklighet. Nedan presenteras ett citat från respondent 3 som använder sig av 

riktlinjerna på ett annat sätt än respondent 1. 

 

De är väldigt tydligt hur länge ett samtal får pågå. Det är jättejätteviktigt tycker jag, annars 

skulle.. alltså skulle de inte finnas så skulle nog jag kunna bli helt gränslös och då skulle jag 

aldrig kunna stoppa de här stödsamtalen så det är verkligen jätteviktigt. – Respondent 3 

 

Respondent 3 uttrycker hur bestämmelser gällande samtalstid leder till att hon klarar av att 

begränsa tiden hon lägger ner på sitt arbete. Utan riktlinjer kring detta menar respondenten att 

hon skulle ha svårt att avsluta stödsamtalen och bli vad hon själv kallar gränslös. Respondent 

4 uttrycker liknande resonemang och menar att riktlinjerna till viss del underlättar situationer 

som stängning av chatten då det exempelvis finns bestämmelser kring hur länge chattjouren 

ska hållas öppen. 

 

När Lazarus och Folkman (1984) talar om manualer och styrdokument faller detta inom 

ramen för den probleminriktade copingstrategin vars syfte är att lösa eller förändra en 

problematisk situation. I de fall respondent 1 upplever sig själv som otillräcklig finner hon 

stöd i hennes rollbeskrivning vilket även beskrivs av respondent 5 och 2. Att respondenterna 

vänder sig till organisationens riktlinjer för stöd i hanteringen av negativa känslor i samband 

med stödsamtalen kan förstås utifrån den probleminriktade copingstrategin. Genom 

probleminriktad coping kan respondenterna i viss mån förändra känslan av otillräcklighet då 

ansvaret för en faktisk förändring av de stödsökandes situation inte självklart ligger på 
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tjejjourens volontärer, vilket redogörs för i organisationens riktlinjer. Respondent 3 och 4 

använder sig av riktlinjerna på ett annat sätt än respondent 1, 2 och 5, i syfte att avgränsa sig 

själva för att inte hamna i en gränslös involvering. Även detta anses vara en probleminriktad 

copingstrategi då det rör lösningar av problematiska situationer. 

 

Den tidigare forskningen på området visar på att riktlinjer och i detta tydlighet i arbets- och 

rollbeskrivning påverkar medarbetaren positivt. Skillnaden mellan vår studie och den tidigare 

forskningen ligger i våra respondenters utmärkande beskrivningar av hur de går tillbaka och 

finner stöd i de bestämmelser som rör den aktuella tjejjouren - något som ej framgår i den 

tidigare forskningen. Den tidigare forskningen uttrycker snarare tydlighet i arbets- och 

rollbeskrivningar som en mer generell skyddsfaktor för medarbetaren som positivt påverkar 

dennes hälsa och välbefinnande. (Andersson & Brännemo 2014, Reineholm 2013, Lindberg 

& Vingård 2012). 

 

7.2 Motivation 

7.2.1 Gemenskap 
 

Jag upplever ett starkt systerskap i tjejjouren. Intresset går ju upp och ner. Det är ju mycket 

som händer i livet och rätt vad det är så är man jättetrött och man känner sig omotiverad, 

ibland har man en sådan period och så kommer någon och peppar en och så kommer man 

igång igen. Det är framför allt det här systerskapet som motiverar mig. Det är som att vi är 

jourtjejer åt varandra. – Respondent 4 

 

I citatet från respondent 4 framgår att gemenskapen, det systerskap hon känner till övriga 

medarbetare hos tjejjouren, är en bidragande faktor till hennes känsla av motivation i arbetet. 

Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (1993) menar att goda relationer mellan 

arbetskollegor har stor inverkan på huruvida den anställde upplever sin arbetssituation som 

trivsam eller ej. Enligt Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman räknas relationen mellan 

individer som en hygienfaktor och är därmed inte bidragande till individens känsla av 

motivation (Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman 1993:73). Maslow (1943) i sin tur menar 

dock att människans generella behov av att känna tillhörighet och gemenskap är en 

motivationsfaktor och att detta bidrar till en känsla av tillfredsställelse i livet (Maslow 

1943:380–381). 
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Systerskap, och i det gemenskap, som motivationsfaktor framträder även bland de övriga 

respondenterna. Gemenskap tycks i det studerade fallet fylla funktionen av möjlighet till eget 

stöd “det är som att vi är jourtjejer åt varandra” (Respondent 4) men uttrycks även vara av 

vikt i den mening att respondenterna upplever det motiverande att ingå i ett sammanhang där 

liknande värderingar och åsikter delas. Respondent 1, 3 och 5 uttrycker att de finner 

gemenskap i de gemensamma värderingar, bland annat feminism, som jourtjejerna och 

organisationen delar. Denna gemenskap anses, enligt respondent 1 och 5, leda till en känsla av 

“stark kraft” vilket motiverar respondenterna till att fortsätta sitt arbete och gör att det känns 

meningsfullt. 

 

Även om Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (1993) beskriver de relationella 

aspekterna på en arbetsplats som hygienfaktorer beskrivs dessa som starkt motiverande bland 

våra respondenter. Att tvåfaktorteorin inte tycks fullt tillämpbar samt att våra respondenter 

anger gemenskap som motivationsfaktor skulle kunna förklaras utifrån forskarnas tanke 

gällande innebörden av motivation - sett i relation till den studerade tjejjouren. Herzberg, 

Mausner och Bloch Snyderman uttrycker hur de anställdas intressen och ambitioner bör tas 

tillvara för att dessa ska uppleva sig motiverade i arbetet. Inom den studerade tjejjouren är det 

tydligt förmedlat vilka värderingar som organisationen och dess medlemmar väntas arbeta 

utifrån. Detta leder till att samtliga av våra respondenter har värderingar och intressen som 

överensstämmer med varandra. Vi anser att anledningen till att just gemenskap anges vara en 

motiverande faktor är att de ambitioner och intressen som enligt Herzberg, Mausner och 

Bloch Snyderman behöver tillvaratas på en arbetsplats för att skapa motivation: intressen och 

ambitioner, i detta fall får utlopp genom gemenskapen. 

 

Enligt Starnes och Wymer (2001) var volontärers positiva erfarenheter en avgörande 

beståndsdel för fortsatt engagemang inom frivilligorganisationer. En av de faktorer som 

ansågs vara positiv rörde volontärernas möjligheter att uttrycka sina värderingar (Starnes & 

Wymer 2001:100). Det framkommer i våra resultat att respondent 1, 3 och 5 upplever hur 

gemenskap skapas utifrån att de har liknande värderingar inom gruppen och hur detta upplevs 

som en “stark kraft” som leder till motivation. Inom den femte funktionen i Volunteer 

Functions Inventory beskrivs socialt engagemang som ett motiv för att involvera sig i en 

frivilligorganisation, att umgås med likasinnade och/eller att göra något som andra ser positivt 

på (Cary et al 1998:1518). Att umgås med likasinnade framställs som en betydande faktor till 

motivation bland våra respondenter, men att deras arbetsuppgifter betraktas som något 
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positivt av omgivningen och därmed höjer respondentens motivation är inget som 

framkommer i våra resultat. I Keyes (1998) studie om vad som skapar välbefinnande i arbetet 

och vad som motiverar den yrkesverksamme framkommer att mellanmänskliga relationer är 

viktiga. Resultaten i Keyes studie visar att det är viktigt för individen att känna sig delaktig i 

samhället. Denna delaktighet skapas utifrån relationer med andra individer som delar liknande 

värderingar (Keys 1998:122). Det går även här att se likheter med våra respondenters svar 

gällande värderingar, men att det skulle skapa en känsla av delaktighet i samhället var dock 

inget som framkom i våra resultat. 

 

7.2.2 Feedback 

Maslow (1943) beskriver uppskattning som ett av människans behov och menar att önskan 

om att känna uppskattning, både från sig själv men också från andra, fungerar motiverande för 

individen. Genom tillfredsställelse av både den inre och yttre uppskattningen skapar 

människan god självaktning och självkänsla vilket i sin tur ökar självförtroendet hos denne 

och leder till känslan av att vara värdefull (Maslow 1943:382–383). Herzberg, Mausner och 

Bloch Snyderman (1993) lyfter fram erkännande från kollegor, chefer eller andra medarbetare 

som en motivationsfaktor i arbetslivet och menar att detta påverkar både den enskilde 

arbetstagaren och organisationen positivt (Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman1993:45). 

Bland våra respondenter är erkännande och bekräftelse återkommande teman vad gäller deras 

positiva erfarenheter inom organisationen. “Feedback motiverar mig mycket, det gör att jag 

känner mig sedd och viktig för föreningen” (respondent 5). Det erkännande - den feedback - 

som mottagits har kommit både från andra medarbetare inom jouren men även från personer 

som sökt stöd i chattverksamheten. Respondent 3, 4 och 5 använder uttryckligen begreppet 

motiverande i samband med feedback och menar att detta bidrar till en ökad känsla av 

betydelse och meningsfullhet. 

 

Sen så tänker jag att den feedback som man får från stödsökarna känns väldigt viktig och 

det känns meningsfullt och motiverande. Det känns som det jag gör faktiskt har en 

betydelse och när man ser en utveckling. Hos vissa som återkommer har man sett att de 

faktiskt försökt “nu har jag gjort så här och det gick inte bra, men jag har försökt”. Att få 

den här återkopplingen, att det jag gör faktiskt kan leda till förändring. - Respondent 4 

 

 

Motivationen kommer ju jättemycket från de stödsökande. För att behovet är så stort och för 

att de är så tacksamma för att vi finns - upplever jag det som iallafall. [...] sen tycker jag att 
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vi är ganska duktiga på att peppa varandra [...] de tror jag är jätteviktigt för att känna sig 

behövd. – Respondent 3 

 

Maslow (1943), Herzberg, Mausner och Bloch Snydermans (1993) resonemang gällande 

uppskattning och erkännande kan hjälpa oss att förstå varför feedback, för flertalet 

respondenter, fungerat motiverande. Respondent 1 och 2 beskriver inte uttryckligen feedback 

som en motivationsfaktor i sig, men dock som en starkt positivt laddad faktor i arbetet. 

Feedback, från i första hand stödsökande, beskrivs i dessa fall som “jätteupplyftande” 

(Respondent 2) och “det absolut bästa” (Respondent 1). 

 

Att uppskattning och uppmärksamhet påverkar människans arbetsmotivation redovisades 

redan i Hawthorne-experimentet. Ledningens ökade engagemang för arbetstagarna ledde i 

denna studie till en ökad produktion (Flaa 1998:44–46). Vidare forskning har därefter styrkt 

Hawthornresultaten - att uppskattning och uppmärksamhet av arbetstagare bidrar till en ökad 

arbetsmotivation. Keyes (1998) beskriver hur social acceptans - bekräftelse från andra 

medarbetare och chefer - leder till att arbetstagaren känner sig mer tillfreds i sitt arbete (Keyes 

1998:122). I Starnes och Whymers (2001) sammanställning gällande volontärers motiv till 

fortsatt arbete beskrivs känslan av att vara behövd och uppskattad i sitt arbete som en faktor 

som verkar motiverande för volontären (Starnes & Whymer 2001:100). I modellen Volunteer 

Functions Inventory beskriver Clary et. al (1998) hur volontärens upplevelse av att känna sig 

viktig och behövd bidrar till att denne känner motivation till att fortsätta sitt arbete inom 

organisationen (Clary et al 1998: 1520). 

 

Den tidigare forskningen talar sitt tydliga språk. Upplevelsen av att känna sig sedd och 

behövd tycks påverka både avlönade arbetstagares och volontärers arbetsmotivation positivt. 

För att möjliggöra att arbetstagare och volontärer får vetskap om deras betydelse för 

organisationen krävs någon typ av feedback: från chefer, medarbetare eller mottagare av den 

tjänst organisationen erbjuder. Resultaten från våra respondenter visar på hur feedback bland 

annat leder till just denna upplevelse av att vara behövd och känna sig uppskattad som också 

den tidigare forskningen framhåller som viktig. 
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7.2.3 Samhällsförändring 

Människan har, enligt Maslow (1943), behov av att ägna sig åt aktiviteter som upplevs 

betydelsefulla och som denne anser sig ämnad till att göra. Detta behov fungerar motiverande 

för individen som vid otillfredsställelse inom detta område tenderar att uppleva rastlöshet och 

missnöje i sin tillvaro (Maslow 1943: 383, 384). Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman 

(1993) presenterar i tvåfaktorteorin prestation och arbetsuppgifter som två motivationsfaktor i 

arbetslivet. Att lösa problem och se resultat av de ansträngningar som gjorts samt att arbeta 

med uppgifter som känns meningsfulla leder till en ökad tillfredsställelse och motivation hos 

arbetstagaren (Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman 1993:45, 48).  

 

Samhällspåverkan, viljan att förbättra och uppmärksamma unga tjejers situation, är något som 

är återkommande bland respondenternas svar angående faktorer som påverkar deras drivkraft. 

Det blir uppenbart att det finns en vilja bland respondenterna att sprida kunskap och skapa 

medvetenhet. Bland annat uttrycker respondent 1 “Kan jag förändra och kanske påverka 

någons medvetenhet vad gäller feminism eller bara göra någon uppmärksam på hur tjejer har 

det idag så kanske jag sår ett frö i folk.” (Respondent 1). På liknande sätt uttrycker respondent 

2 och 4 att även de motiveras av känslan att kunna påverka att fler engagerar sig, både lokalt 

men också på samhällsnivå. Nedan kan vi utläsa hur respondent 5 upplever att verksamheten 

är viktig i ett “större sammanhang”, att det som stödverksamheten bidrar till hos en 

stödsökande i det långa loppet även kan påverka andra. Respondenten uttrycker även hur 

information från tjejjourens stödverksamhet kan bli användbar i förändringsarbete då de kan 

bidra med kunskap kring problemens omfattning. 

 

Jag tror att chatten också är viktig i ett större sammanhang för att det finns saker man helt 

enkelt inte pratar om, som jag tror att det är viktigt att börja prata om annars kan vi inte 

komma åt problemet. Om en tjej berättar något för oss och det hjälper henne på något sätt så 

kanske hennes kompis vågar berätta om sitt och sakta bygger vi en kedja av människor som 

lyfter sina problem. Det blir också genom chatten tydligt i vilken omfattning olika problem 

förekommer vilket blir skitviktigt när man ska försöka få politiker och andra makthavare att 

fatta att det är dags att få tummen ur! – Respondent 5 

 

Visst att det finns tillfällen när saker känns jobbigt, men bara en sån grej som att se hur 

andra tjejer plötsligt engagerar sig, inom vår jour eller rent av startar en egen, ger ju otroligt 

mycket energi och brakänsla! Ju fler vi är desto mer kan vi ju förändra! – Respondent 5 
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Med hjälp av Maslows (1984) teori gällande behovet av självförverkligande kan vi utifrån ett 

perspektiv förstå hur samhällspåverkan och viljan till förändring fungerar motiverande för 

respondenterna. Genom att driva frågor som de anser viktiga får de utlopp för att arbeta med 

sådant de känner sig ämnade för och ökar därmed känsla av betydelse och tillfredsställelse. 

Utifrån ett annat perspektiv kan vi förstå resultaten med hjälp av Herzberg, Mausner och 

Bloch Snyderman (1993). De flesta av respondenternas svar visar inte på någon tydlig 

koppling mellan motivation och synbar förändring hos målgruppen. Däremot har vi 

uppmärksammat en stark vilja att åstadkomma förändring och att detta fungerar motiverande 

för respondenterna. Även om respondenterna inte beskriver hur de ser konkreta förändringar 

hos de stödsökande, gör vi tolkningen att de finner motivation i strävan efter att nå resultat på 

en strukturell nivå och att deras arbete då uppfattas som lönsamt. Herzberg, Mausner och 

Bloch Snyderman talar, utöver prestation, om arbetsuppgiftens betydelse för motivationen. 

Att exempelvis ingå i en organisation och genomföra ett arbete som uppmärksammar och 

engagerar fler kan utifrån detta förstås som en arbetsmotiverande faktor då stödpersonen 

upplever arbetsuppgiften som betydelsefull i ett större sammanhang (Herzberg, Mausner & 

Bloch Snyderman 1993:48). Ramirez-Valles (2001) deltagare talar om viljan att skapa 

förändring i samhället som motivationsfaktor i det arbete de utför. I resultaten från studien 

framgår att deltagarna känner att det är deras moraliska skyldighet att engagera sig för att 

förbättra kvinnors situation (Ramirez-Valles 2001:155). Arais (2000) presenterar hur 

möjligheten att genomföra sociala åtgärder fungerat motiverande för hennes deltagande 

volontärer, något som även går att finna hos Starnes och Wymer (2001) - meningsfullhet i och 

med bidrag till samhället tycks motivera volontären till fortsatt engagemang (Arais 2000:336, 

Starnes & Wymer 2001:100, 105). Våra resultat liknar den tidigare forskningen i den mening 

att även våra respondenter finner det motiverande att kunna bidra till förändring för deras 

målgrupp på en samhällelig nivå. Det är inte lika utmärkande att detta skulle handla om en 

känsla av moralisk skyldighet som det är i Ramirez-Valles (2001) studie, dock uttrycker en av 

våra respondenter “Jag har ju haft på känn att det är mycket som sker där ute och när jag nu 

vet det, när jag väl blir medveten om det så måste jag… då har jag ett ansvar att faktiskt 

hjälpa till” (Respondent 1) vilket tyder på att det möjligtvis finns ett liknande resonemang 

bland våra respondenter. 
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8. Diskussion och slutsats 

Syftet med denna fallstudie har varit att belysa vilka copingstrategier volontärer vid en tjejjour 

i Stockholm funnit användbara för att undvika emotionell smittoöverföring samt att skapa 

förståelse för vilka faktorer som motiverar volontärerna till att fortsätta sitt arbete. 

Studien har utgått ifrån frågeställningarna: 

 

1. Vilka strategier använder volontärerna för att undvika emotionell smitta till följd av arbetet 

på tjejjouren? 

2. Vilka faktorer anser volontärerna är motiverande för att fortsätta sitt engagemang inom 

tjejjouren? 

 

Resultaten har, utifrån frågeställning 1, visat på tre grundläggande teman för hantering av 

känslomässigt påfrestande situationer: distans, stöd från kollegor samt stöd utifrån riktlinjer. 

Gemenskap, feedback/erkännande och samhällspåverkan framstod, utifrån frågeställning 2, 

som tre grundläggande teman beträffande motivationsfaktorer för fortsatt engagemang inom 

tjejjouren. 

 

Strategier 

I analysen av resultaten framgick att respondenterna på olika sätt försökte skapa en sund 

distans till de stödsökande. Genom självkontroll, åsidosättande av sina egna känslor och 

perspektivskifte blev det lättare för majoriteten av respondenterna att förhålla sig till de 

känslor som uppstod i samband med stödsamtalen. I resultaten uppdagades ett avvikande fall 

där copingen inte gav önskad effekt. Undvikande, i detta fall bortfiltrering av känslor, visade 

sig påverka respondenten negativt och resulterade i att respondenten upplevde sig ha blivit 

känsligare och ledsnare. Stöd från kollegor har förefallit vara av stor betydelse för flertalet 

respondenter. Kollegialt stöd har minskat den egna emotionella påfrestningen men också 

bidragit till möjligheten att få handfasta råd i hur arbetet kan tänkas genomföras. I resultaten 

framgår att en respondent, trots kollegialt stöd, upplever en känsla av maktlöshet. Det finns 

skäl att tro att känslan av maktlöshet beror på hur utformningen av stödverksamheten ser ut då 

respondenten inte är direkt fysisk kontakt med den stödsökande och därmed inte kan befria 

denne från den problematiska situationen. Myndighetsutövning eller andra handlanden för att 

aktivt kontrollera situationen är i stödverksamheten inte aktuellt. Inte heller anmälan om 

missförhållanden till socialtjänst eller polis är möjligt till följd av de stödsökandes 

anonymitet, vilket förstås kan bidra till respondentens känsla av maktlöshet. Tydlighet i 



40 
 

ansvars- och rollbeskrivningar har visat sig vara behjälpliga i situationer då respondenterna 

känt maktlöshet eller varit i behov av gränssättning av sin egen involvering i verksamheten. 

 

Sammantaget kan vi se att strategier i form av skapande av sund distans, stöd från kollegor 

och stöd i riktlinjer över lag haft en positiv inverkan på respondenternas förmåga att hantera 

känslomässiga påfrestningar och därmed undvika att själva smittas av de stödsökandes 

känslor. Vi har även sett att undvikande av känslor haft en negativ påverkan samt att det, trots 

användandet av copingstrategier, finns risk att känslor av maktlöshet uppstår i samband med 

stödsamtalen. 

 

Motivation 

Gemenskap ansågs bland samtliga respondenter vara en motivationsfaktor. Gemenskap 

återfanns bland annat i de värderingar som respondenterna delar sinsemellan och bidrog till en 

känsla av stark kraft, vilket fungerade motiverande. Vad som uppmärksammades i analysen 

var att Herzbergs (1993) tvåfaktorsteori inte tycktes vara fullt tillämpbar till följd av att 

gemenskap i denna beskrivs som en hygienfaktor. Det går förstås att diskutera huruvida 

gemenskapen egentligen är en motivationsfaktor i och med Herzberg, Mausner och Bloch 

Snyderman resonemang kring att så inte är fallet. Samtidigt får vi ha i åtanke att 

respondenternas definition av motivation inte självfallet överensstämmer med Herzberg, 

Mausner och Bloch Snyderman egna särskiljanden mellan vad som bör räknas till hygien- 

eller motivationsfaktorer. I viss mån bör vi i vårt sökande efter respondenternas subjektiva 

upplevelser ändå ta fasta på vad dessa individer associerar med just motivation. Om vi utgår 

ifrån att gemenskap inte leder till att en arbetstagare upplever motivation i arbetet utan snarare 

tillfredsställelse kan vi fortsätta resonemanget ytterligare genom att ställa teorin mot den 

tidigare forskningen. Keyes (1998) presenterar exempelvis att socialt välbefinnande bidrar till 

en ökad känsla av meningsfullhet och motivation och att det sociala välbefinnandet delvis 

kommer ur känslan av just tillhörighet vilket kan tolkas som gemenskap. Man kan fråga sig 

om Herzberg, Mausner och Bloch Snyderman (1993) resultat hade sett annorlunda ut om 

forskningen istället genomförts på individer som, i likhet med våra, tydligt delade 

grundvärderingar i högre utsträckning - detta särskilt då Maslow (1943) beskriver gemenskap 

som en av flera motivationsfaktorer i människans liv i stort.  

 

Samtal och återkoppling beskrivs som en central motivationsfaktor både i våra egna resultat 

och i den tidigare forskningen. Erkännande och uppmuntran tycks ha en påtaglig betydelse, 
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både bland de som ägnar sig åt avlönat arbete och de som arbetar ideellt. Respondenterna 

lyfter särskilt fram hur de stödsökandes återkoppling och uppskattning fungerar motiverande 

och hur detta gör arbetet meningsfullt - de känner att det de gör har betydelse. Bland våra 

respondenter fanns en tydlig önskan om att kunna bidra till förändring för gruppen unga tjejer. 

Bland annat framgick hur viljan att skapa medvetenhet och “så frön” hos andra människor 

motiverade respondenterna i deras arbete. Då viljan att skapa förändring, att påverka 

samhället och förbättra förutsättningarna för unga tjejer var så pass framträdande blev vi 

minst sagt förvånade när vi ställde våra resultat mot den tidigare forskningen. Viljan att 

påverka, förändra eller förbättra lyste med sin frånvaro i en avsevärt stor del av den tidigare 

forskningen. När vi jämförde våra resultat med Ramirez-Valles (2001) studie började vi dock 

ana vissa likheter, likheter som tycktes grunda sig i att arbetet riktades mot en specifikt utsatt 

grupp.  

 

Flertalet av studierna i den tidigare forskningen bygger på vad vi, en aningen raljerande, kallat 

“rolig volontärism” - volontärism som sker i samband med idrottsevenemang, sport- och 

fritidsaktiviteter och dylikt. Till följd av detta har vi sinsemellan diskuterat huruvida en 

potentiell förklaring till att viljan att påverka eller förändra haft så pass låg förekomst, ligger i 

att denna typ av volontärism inte riktar sig till utsatta. Bland Ramirez-Valles deltagare förs en 

kamp, en kamp för bättre levnadsvillkor för kvinnorna i samhället, något som även gäller våra 

respondenter. Kanske blir viljan till att skapa förändring mer framträdande som 

motivationsfaktor just till följd av detta? 

 

Resultaten från vår studie pekar på ett flertal copingstrategier som visat sig användbara för 

stödpersoner verksamma inom tjejjouren i de situationer då det funnits risk för emotionell 

smittoöverföring. Därtill redovisas betydelsefulla motivationsfaktorer för stödpersonernas 

fortsatta engagemang inom frivilligorganisationen. Vi anser i och med detta att vi besvarat 

studiens frågeställningar och med hjälp av dessa uppnått syftet med studien. 

 

Vår avsikt med denna undersökning har varit att bidra med ökad kunskap som kan användas 

inom det sociala arbetet. Vi menar att det är av stor vikt att kunskap gällande användbara 

strategier uppmärksammas för både medarbetarens och organisationens välmående. Även de 

motivationsskapande faktorer som framkommit i våra resultat bedöms ha relevans för det 

sociala arbetets fält. Att i synnerhet lyfta frågor gällande feedback och gemenskap och hur 
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detta kan påverka medarbetarnas inställning till sitt arbete anser vi kan bidra till en god 

arbetsmiljö.  

 

Genom flertalet åtgärder har vi under arbetets gång strävat efter att höja studiens kvalitet. 

Studien har kompletterande teorier inom temat motivation - detta för att skapa en så rik och 

genomgripande förståelse för fenomenet som möjligt. Hanteringen av materialet har 

genomsyrats av systematik och noggrannhet där vi lagt vikt vid användandet av den 

hermeneutiska cirkeln. Vi har utöver detta redogjort för de tankar och funderingar som 

uppkommit kring studiens resultat, i synnerhet de som skiljt sig från den tidigare forskningen 

och teorin. Utöver detta presenteras i resultatavsnittet citat som är representativa för 

respondenterna.  

 

Då föreliggande studie genomförts i form av en fallstudie, där respondenter från endast en 

tjejjour medverkat, samt att studien genomförts utifrån ett hermeneutiskt synsätt gör vi inte 

anspråk på att kunna generalisera studiens resultat på andra organisationer. Resultaten från vår 

studie bör ses som en ytterligare del till en större helhet i forskningen rörande strategier och 

motivation, snarare än en absolut sanning. 

 

Vidare forskning 

Som vi tidigare nämnt fokuserar stora delar av den tidigare forskningen på vad vi kallat “rolig 

volontärism” och i viss mån har våra resultat skiljt sig från dessa. I och med detta anser vi att 

det vore av intresse att vidare undersöka volontärism inom mer känslomässigt krävande 

arbeten, riktat mot utsatta grupper, för att öka kunskaperna kring motivationsfaktorer. Vidare 

anser vi att Volunteer Functions Inventory-modellen, som presenteras som applicerbar inom 

samtliga områden som ägnar sig åt volontärism, kan vara i behov av komplettering om vidare 

forskning på känslomässigt krävande volontärism skulle visa sig ha ytterligare 

motivationsfaktorer än de som presenteras i modellen. Med tanke på volontärismens 

omfattning och dess väntade ökning anser vi att det är av stor vikt att vidare undersöka 

användbara strategier för just volontärer vars arbete rör utsatta grupper. Genom att sprida 

kunskap gällande strategier för hantering av stressorers negativa påverkan kan det ideella 

arbetets fält stärkas och ge volontärerna goda förutsättningar att lyckas med sitt arbete.
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10. Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrund 

(När vi använder ordet arbetsplats och arbete syftar vi till tjejjouren - inte eventuell 

ordinarie arbetsplats) 

1. Hur länge har du varit verksam inom tjejjouren? 

2. Hur kommer det sig att du valde att engagera dig inom tjejjouren? 

3. Har du en annan huvudsysselsättning vid sidan om tjejjouren? (arbete, studier eller 

liknande) 

Strategier 

1. Hur upplever du att du själv påverkas av att arbeta i stödchatten? 

2. Upplever du din uppgift som känslomässigt påfrestande? 

3. Upplever du att arbetet påverkat dig positivt? 

- på vilket sätt? 

4. Upplever du att arbetet påverkat dig negativt? 

- på vilket sätt? 

5. Upplever du att du som människa förändrats på något sätt sedan du började sitta i 

stödchatten? 

6. Finns det inom organisationen bestämmelser för hur arbetet ska utföras? 

- om ja: på vilket sätt upplever du att detta påverkar dig? 

-om nej: på vilket sätt upplever du att detta påverkar dig? 

7. Har du som stödperson möjlighet till stöd för egen räkning? 

- om ja: vilken typ? 

8. Finns det tillfällen då du upplever att du inte räcker till i ditt arbete? 

- om ja: hur hanterar du detta? 

9. Upplever du att du “tar med dig jobbet hem”? 

10. Vad hjälper dig att inte själv dras in i de stödsökandes mående? 

Motivation  

1. Upplever du ditt arbete som meningsfullt?  

- På vilket sätt? 

2. Upplever du att det finns möjligheter för dig att komma till tals och påverka 

organisationens arbete? 

- om ja: hur? 



 
 

3. Upplever du att du får återkoppling från stödsökande eller medarbetare i ditt arbete 

hos tjejjouren? 

- Om ja: på vilket sätt? 

4. Hur finner du motivation att fortsätta med ditt arbete inom organisationen? 

5. Upplever du att ditt arbete känns viktigt i ett större sammanhang? 

- Om ja: på vilket sätt? 

6. Hur ser sammanhållningen ut bland er som är verksamma inom tjejjouren? 

7. Har du någonting som du känner att du vill tillägga? 

 


