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Sammanfattning 
Syfte. Studien syftar till att undersöka och förstå hur förutsättningar inom en tjejjour och en 
kvinnoklinik påverkar villkoren för verksamheternas arbete med unga kvinnor som utsatts för 
sexuella övergrepp, samt hur detta kan påverka stödgivarnas bemötande av målgruppen. Metod. 
Fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med stödgivare från båda verksamheterna utgör 
empirin. Datanära kodning och tematisering har sedan genererat studiens resultat. Resultatet har 
tolkats med hjälp av de teoretiska begreppen fält, doxa samt front-och backstage. Slutsats. 
Studien har mynnat ut i ett flertal slutsatser, däribland att verksamheternas förutsättningar och 
villkor skiljer sig mellan varandra. Detta kan ses som ett uttryck för verksamheternas olika 
doxor. Det samtalsstöd som båda verksamheter erbjuder målgruppen, och därmed även 
stödgivarnas bemötande, kan förstås ske i frontstage. Sammanfattningsvis kan verksamheternas 
förutsättningar påverka hur stödgivarna bemöter och förhåller sig till de hjälpsökande - det vill 
säga bemötandet är det som sker när doxa kommer till uttryck i frontstage. Diskussion. Vidare 
diskuteras behovet av ett utökat verksamhetsfokus i fortsatt forskning om stödgivares arbete med 
sexuella övergrepp.  
 
Nyckelord: sexuella övergrepp, samtalsstöd, förutsättningar, tjejjour, kvinnoklinik, hälso-och 
sjukvård, idéburen verksamhet, professionell, volontär, stödjande verksamhet 
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Abstract   
Aim. The study aims to examine how a non-governmental women’s aid organization and a 
obstetrics and gynecology healthcare facility’s operational structures and conditions influences 
the service-provider’s work with sexually victimized girls and young women. Method. Five 
qualitative semi-structured interviews were conducted with service-providers from both 
organizations. The results were later analyzed using the theoretical concepts field and doxa as 
well as front- and backstage. Conclusion. The study resulted in several findings. Firstly, the 
operational structures vary between the two organizations. This can be seen as an expression of 
the establishments ruling doxa. Second, the support that both establishments provide and how the 
service-providers respond to help-seekers disclosure of sexual victimization, can be seen as 
taking place in the service-provider’s frontstage. Lastly, the facilities operational structures and 
conditions can have an impact on the service-provider’s treatment of the help-seekers and can be 
understood as that when the organizations doxa is manifested in the service-provider’s 
frontstage. Discussion. Furthermore, the need of further research with an organizational and 
service-providing focus in regard to sexual victimization is discussed.  
 
Keywords: sexual victimization, support, operational conditions, operational structures, 
women’s aid, obstetrics and gynecology healthcare facility, non-governmental organization, 
professional, volunteer, support-giving organizations 
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1. Inledning  
Upp till en femtedel av alla kvinnor i världen idag har blivit utsatta för sexuella övergrepp innan 
dess att de fyllt femton år (García-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise & Watts, 2005). Tjejer i 
åldern 16–24 år är den grupp som löper högst risk att bli utsatta för sexualbrott i Sverige. Under 
2016 uppgav 14 procent av denna grupp att de utsatts för någon form av sexualbrott 
(Brottsförebyggande rådet, 2018). Vad gäller sexuella övergrepp mot barn är förövaren i 
majoriteten av fallen en manlig familjemedlem (García-Moreno et al., 2005). Bland de barn och 
ungdomar som utsätts för sexualbrott är risken för depression mycket stor (Münzer, Fegert, & 
Goldbeck, 2016). Andra symptom vanliga hos sexualbrottsoffer är akut stressreaktion eller 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 1Båda dessa är reaktioner på traumatiska händelser och 
kan innefatta exempelvis känslor av hopplöshet, ångest, rädsla och överspändhet. Hur sexuellt 
viktimiserade personer blir bemötta i samband med, eller en tid efter, övergreppet har en stark 
inverkan på personens återhämtning och förmåga att “komma tillbaka” efter övergreppet 
(Nationellt Centrum för Kvinnofrid, u.å.d). Kvinnor som har utsatts för sexualiserat våld kan få 
hjälp genom både ideella organisationer och andra myndigheter. Exempelvis kan dessa personer 
vända sig till kommunens socialtjänst, kvinnojourer (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, u.å.b) 
eller hälso- och sjukvården (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, u.å.a). 
 
Problemformulering 
Att sexualbrott är ett allvarligt samhällsproblem blir tydligt med utgångspunkt i den forskning 
och statistik som presenteras ovan. Inte minst har vidden av detta samhällsproblem 
uppmärksammats ytterligare genom 2017 års MeToo-kampanj, vilken enligt Larsson (2017, 5 
december) uppmärksammat förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp, inte minst inom 
olika yrkesgrupper. Avseende forskningsläget på området finns det gott om studier om 
förekomsten av sexuella övergrepp och de konsekvenser det har för den som blivit utsatt. Studier 
som intar ett verksamhetsfokus och undersöker olika verksamheters villkor för och arbete med 
dessa personer eller som åskådliggör stödgivares bemötande av dem är dock mer begränsat. 
Särskilt knapp är forskning med fokus på ideella verksamheters arbete med personer som utsatts 
för sexuella övergrepp. Med utgångspunkt i detta finns det ett behov av ytterligare forskning som 
intar detta perspektiv, det vill säga verksamheters olika förutsättningar i arbetet med personer 
utsatta för sexuella övergrepp. 
 
Relevans för socialt arbete  
Ideella eller idéburna organisationer upprättas ofta för att tillgodose ett behov som de offentliga 
institutionerna eventuellt inte prioriterar eller riktar sina insatser mot (Blomberg & Petersson, 
2006). Dessa verksamheter kan därmed förstås utgöra ett komplement till den offentliga sektorn 
och de insatser de erbjuder. Verksamheterna drivs ofta av volontärer men socionomer kan 
anställas av idéburna organisationer (Wihlborg, 2018, 31 januari). Att idéburna organisationer 
utgör en del av arbetsmarknaden är därmed vedertaget, även om de svenska 
frivilligorganisationerna och det svenska civilsamhället inte är lika professionaliserat som i andra 
länder (Von Essen & Svedberg, 2010).  Sjukvården förknippas på liknande sätt sällan som det 
sociala arbetets primära område, men Meeuwisse och Swärd (2006) nämner att socialt arbete 
aktualiseras inom sjukvården av de socionomer som är yrkesverksamma därinom. Kuratorer, 

                                                
1PTSD: ett psykiskt tillstånd som kan vara en konsekvens av att personen utsatts för en traumatisk händelse. PTSD 
innefattar vanligtvis tre symptom: undvikande och återupplevande av känslor eller minnen relaterade till traumat 
samt psykisk överspändhet (posttraumatiskt stress-syndrom, u.å.).  
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vilka är utbildade socionomer, bedriver enligt Blom, Lalos, Morén och Olsson (2014) i allra 
högsta grad socialt arbete men då inom en medicinsk kontext. Med utgångspunkt i detta blir 
föreliggande undersökning relevant inom ramen för socialt arbete som praktik. 
  
Avseende socialt arbete som vetenskaplig disciplin rör forskning inom området bland annat 
socialpolitiska frågor, metoder i det praktiska sociala arbetet, bakomliggande faktorer till sociala 
problem, klient- och organisations relationer och behandlingsmetoder (Sandström, 2010, s.37). 
Även forskning avseende mäns våld mot kvinnor är ett aktuellt område som prioriteras, bland 
annat av Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), vilka kontinuerligt samlar in, sammanställer 
och sprider forskning och kunskap om ämnet genom sina rapportserier och kunskapsbanker. 
Detta görs för att utveckla det stöd och de metoder som används i arbetet med våldsutsatta 
kvinnor (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, u.å.c). Med klient- och organisationsrelationer, 
behandlingsmetoder och mäns våld mot kvinnor i åtanke blir föreliggande undersökning relevant 
inom ramen för socialt arbete som vetenskaplig disciplin. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att, utifrån ett stödgivarperspektiv, få ökad kunskap om två skilda 
verksamheter, en ideell verksamhet (tjejjour) och en verksamhet inom hälso- och sjukvården 
(kvinnoklinik), som båda arbetar med unga kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp.  
Förhoppningen är att denna undersökning tillför ökad kunskap om detta vilket i dagsläget är ett 
relativt outforskat område. Följande frågeställningar kommer att undersökas för att besvara 
studiens syfte: 
 

- Vilka förutsättningar har verksamheterna att utföra arbete med unga kvinnor som utsatts 
för sexuella övergrepp? 

 
- Vilka likheter och skillnader finns mellan en tjejjour och en kvinnoklinik i deras arbete 
med unga kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp? 

 
- Hur påverkar verksamheternas skilda förutsättningar stödgivarnas förståelse och 
bemötande av unga kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp? 

 
Begreppsdefinitioner 
Nedan presenteras och definieras studiens mest centrala begrepp och hur dessa kommer att 
användas och förstås i studien.  
 
Tjejer/unga kvinnor: med begrepp såsom “tjejer”, “unga kvinnor” samt “målgruppen” avses 
personer som identifierar sig som kvinnor och som vid tiden för övergreppet befann sig 
någonstans inom åldersspannet 12–30. Detta breda åldersspann grundar sig på de åldrar som 
verksamheterna riktar sitt arbete mot. Tjejjouren vänder sig enligt studiens respondenter till tjejer 
i åldern 12–25. Kvinnokliniken riktar främst sitt stöd mot unga kvinnor som är 21 år och uppåt. 
 
Hjälpsökande: i följande arbete kommer begreppet hjälpsökande användas för att beskriva 
målgruppen unga kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp som får stöd och/eller behandling 
från ideella verksamheter eller sjukvård och som i kontakten med dessa verksamheter kan 
benämnas som stödsökande eller patient.  
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Stödgivare: de personer som bistår med stöd eller behandling till målgruppen kommer att 
benämnas som stödgivare. I de fall det är av relevans vilken yrkesroll stödgivaren har eller vilken 
verksamhet denne tillhör, kommer benämningarna kurator (samtalsbehandlare inom hälso- och 
sjukvård) eller volontär (person verksam inom ideell organisation) att användas. 
 
Sexuella övergrepp: World Health Organization [WHO] använder begreppet sexuellt våld eller 
sexualiserat våld som ett paraplybegrepp vilket inrymmer: försök till sexuell handling, våldtäkt, 
ovälkomna närmanden eller kommentarer med en sexuell antydan, trafficking eller en handling 
på annat sätt riktat mot en persons sexualitet med tvång, oavsett personens relation till den utsatta 
eller den kontext de befinner sig i (Jewkes, Sen & Garcia-Moreno, 2002). Sexualiserat våld kan 
alltså förstås som ett brett spektrum av gränsöverskridande, sexuella handlingar som präglas av 
någon form av uttalat eller icke uttalat tvång och/eller avsaknad av samtycke (Sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter, u.å.) men innefattar även enligt nationalencyklopedin mer 
strukturella former av kvinnoförtryck, bland annat kvinnomisshandel (Sexualiserat våld, u.å.). 
Begreppet sexuella övergrepp blir i relation till detta något mer begränsat i sin innebörd. 
Sexuella övergrepp kan definieras som “när en gärningsperson genomför en annan sexuell 
handling än det som klassas som jämförbart med samlag med en person som inte medverkar 
frivilligt” (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, u.å.e), det vill säga sexuella kränkningar eller 
handlingar som inte definieras som våldtäkt (Sexuellt övergrepp, u.å). Begreppet kan därmed 
förstås som något mer begränsat i sin betydelse än begreppet sexualiserat våld. Föreliggande 
studie syftar till att undersöka hur verksamheternas förutsättningar påverkar villkoren för 
stödgivarens arbete med och bemötande av unga kvinnor som blivit utsatta för någon form av 
sexuellt våld eller sexuella övergrepp. Det viktiga blir att händelsen upplevs av den utsatta som 
ett övergrepp av sexuell karaktär eller en kränkning på den egna personen, vilket har föranlett att 
den utsatte kontaktar en stödgivande verksamhet. Således är det för oss mindre relevant huruvida 
de händelser som den hjälpsökande varit med om definieras som våldtäkt, sexuellt våld, sexuella 
övergrepp eller liknande. I följande arbete kommer därför WHO:s ovan nämnda definition av 
sexuellt våld användas för att beskriva denna form av sexuell viktimisering. Sexuella övergrepp 
kommer användas synonymt med sexuellt våld.  
 
Bemötande: bemötande kan ske i mellanmänskliga interaktioner och tar sig i uttryck genom 
tonfall, språk, kroppsspråk och beröring (Blennberger & Johansson, 2010). Ett professionellt 
bemötande karaktäriseras av att den yrkesverksamma förhåller sig till den enskilde som en 
medmänniska och ett subjekt, där den enskildes känslor, vilja och upplevelser tas i beaktning 
(Røkenes, 2007). Socialstyrelsen (2015) beskriver bemötandet inom hälso-och sjukvården som 
något som sker mellan vårdare och patient och ska förstås utifrån den hjälpsökandes upplevelser. 
I följande arbete kommer begreppet bemötande att avse: hur stödgivaren pratar med, lyssnar på, 
förstår samt förhåller sig empatiskt till den hjälpsökande och hur detta kommer till uttryck 
mellan parterna, samt hur den hjälpsökande upplever mötet och stödgivarens förhållningssätt. 
 

2. Tidigare forskning   
 I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom områden som angränsar till fenomenet 
sexuella övergrepp på tjejer och unga kvinnor. Avsnittet inleds med en översikt av förekomst, det 
vill säga vem och hur många som utsätts för sexuella övergrepp, vilka som är de vanligaste 
förövarna, vanliga konsekvenser av övergreppen samt hur känslor av skam kan hindra den som 
blivit utsatt från att berätta. Forskning kring vilka personer eller instanser som den som blivit 
utsatt brukar berätta för samt vikten av ett gott bemötande presenteras också. I avsnittet som 
berör insatser och lämplig behandling för målgrupp presenteras forskning dels om terapeutisk 
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behandling och återhämtning efter ett sexuellt övergrepp, dels från närliggande ämnesområden 
som exempelvis traumabehandling och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Detta val gjordes 
eftersom forskning om insatser för personer utsatta för sexuella övergrepp och verksamheter som 
arbetar med målgruppen, ideella såväl som offentliga, är knapp och begränsad. Det finns även ett 
bristfälligt verksamhetsfokus i den forskning som presenterats, vilken snarare antar ett 
individfokus. Då sexuella övergrepp i sig ofta innebär ett trauma för den utsatta och PTSD är en 
vanlig konsekvens av detta (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, u.å.d), kan forskning på dessa 
områden anses relevanta att lyfta. Vidare presenteras även studier med fokus på de yrkesgrupper 
som ofta möter denna målgrupp samt de yrkesverksammas perspektiv på bemötande och 
utbildning. Avsnittet avslutas med en kort redogörelse för sjukvårdens och idéburna 
verksamheters olika bevekelsegrunder och förutsättningar. 
 
Vad som blir tydligt vid genomgången av tidigare forskning inom problemområdet är att det 
nuvarande kunskapsläget är smalt och begränsat. Den forskning som finns kring de allvarliga 
konsekvenser sexuella övergrepp orsakar i den utsattes liv och välmående, visar tydligt att det 
krävs gedigen kunskap om sexuella övergrepp för att förstå hur personer som blivit utsatta kan 
bemötas på bästa sätt. Det finns knapphändig forskning vad gäller olika insatser som kan gynna 
och stötta målgruppen, och än mindre forskning avseende hur yrkesverksamma på bästa sätt kan 
arbeta med och bemöta de som utsatts. Således ger kommande presentation av tidigare 
forskningsresultat, vad gäller omfattningen och konsekvenser av sexuella övergrepp, ytterligare 
belägg för att mer forskning på området i stort och särskilt kring de verksamheter som arbetar 
med målgruppen, behövs.  
 
Förekomst 
Forskning om sexuella övergrepp visar en generellt sett hög utsatthet bland tjejer även om 
siffrorna till viss del kan variera. I en sammanställning av nordisk forskning framkommer att 
mellan 11–36 procent av flickor jämfört med 2–23 procent av pojkar utsatts för sexuella 
övergrepp som barn eller ungdom (Kloppen, Haugland, Svedin, Mæhle & Breivik, 2016). 
Flickor över 11 år rapporterar mer sexuell viktimisering än pojkar i samma ålder (Radford, 
Corral, Bradley & Fisher, 2013). 36 procent av kvinnor uppger exempelvis att de har upplevt 
ovälkomna sexuella närmanden, såsom våldtäkt eller försök till våldtäkt, sedan 14 års ålder 
(Orchowski & Gidycz, 2015). Generellt sett ökar alltså risken för att bli utsatt under tidiga tonår 
(Kloppen et al., 2016). 
 
Vem är förövare? 
De flesta som utsatts för sexuella övergrepp under barndomen (CSA)2 och/eller tonåren 
(CASA)3, känner förövaren sedan tidigare (Orchowski & Gidycz, 2015; Münzer, Fegert & 
Ganser et al., 2016; Münzer, Fegert & Goldbeck, 2016). Relationen till förövaren varierar 
beroende på offrets ålder vid övergreppet, där sexuella övergrepp på prepubertala barn oftast 
utförs av en vuxen som offret känner medan barn/ungdomar i adolescensen i större utsträckning 
blir utsatta av jämnåriga (Kloppen et al., 2016). I fall där förövaren är en vuxen i barnets närhet 
                                                
2CSA: förkortning av engelskans “child sexual abuse” översätts till sexuella handlingar mot barn. CSA kan 
definieras som en beröring med sexuell intention innan första menstruationen (Zabin, Emerson & Rowland, 2005), i 
andra fall förstås CSA som ett bredare begrepp som kan innefatta allt från då en minderårig utsatts för en beröring 
på ett sexuellt sätt till att utsättas för, eller försök till, en våldtäkt av någon äldre än den själv (Barrios et al., 2015). 
3CASA: förkortning av engelskans “child or adolescent sexual abuse” översätts till sexuella handlingar mot barn 
eller ungdomar. CASA kan i vissa fall användas istället för CSA (Walsh et al., 2013) där en urskiljning görs mellan 
sexuellt våld mot barn och mot ungdomar.   
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utgör biologiska-, styv- eller fosterpappor den vanligaste förövaren. Bland minderåriga förövare 
utgör bröder, klasskompisar och partners de vanligaste grupperna (Münzer, Fegert & Ganser et 
al., 2016; Münzer, Fegert & Goldbeck, 2016). 
 
Symptom och konsekvenser 
Barn och unga som blivit sexuellt viktimiserade löper högre risk att bli deprimerade jämfört med 
de som inte blivit utsatta (Münzer, Fegert, & Goldbeck, 2016). PTSD eller att uppleva PTSD-
symptom är är vanliga konsekvenser efter att ha utsatts för sexuella övergrepp under barndomen 
(Walsh, DiLillo, Klanecky & McChargue, 2013). PTSD föregås ofta av en akut stressreaktion 
vilken förekommer vid eller strax efter en individ upplevt en hotfull situation såsom ett 
övergrepp (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, u.å.d). PTSD-symptom minskar ofta över tid, 
men symptomen minskar mindre hos de som initialt upplevt mycket starka symptom (Ullman & 
Peter-Hagene, 2016). Det finns samband mellan att utsättas för CSA och att viktimiseras i vuxen 
ålder (Walsh et al., 2013). Forskning visar att kvinnor som blivit upprepat viktimiserade upplever 
fler PTSD-symptom jämfört med kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp vid ett tillfälle eller 
inte utsatts alls (Ullman & Peter-Hagene, 2016). Upprepad viktimisering har även en inverkan på 
offrens upplevelse av stöd; de upplever mindre stöd från omgivningen jämfört med personer som 
blivit utsatta vid ett tillfälle eller inte utsatts alls (Koçtürk & Bilge, 2018).  
 
Svårt att berätta – vem får veta? 
En vanlig anledning till att inte berätta om erfarenheterna av sexuella övergrepp är känslor av 
skam (Münzer, Fegert & Ganser et al., 2016; Wood & Stichman, 2018) samt rädslan för att bli 
retad eller stigmatiserad av omgivningen (Münzer, Fegert & Ganser et al., 2016). Då offret blir 
utsatt av en partner är känslor av skam, skuld och rädsla särskilt vanliga eftersom denna form av 
övergrepp representerar ett särskilt övergrepp på personens interpersonella relationer (Kelly & 
Stermac, 2012). Det är också vanligt att personer utsatta för sexuella övergrepp väljer att inte 
berätta om det som skett eller undviker att anmäla händelsen. Detta för att de själva inte anser 
händelsen som tillräckligt allvarlig att anmäla, eller inte definierar händelsen som ett sexuellt 
övergrepp (Wood & Stichman, 2018; Boateng & Lee, 2014). Enligt en svensk studie av Cater, 
Andershed och Andershed (2016) som undersökte viktimiserade ungdomars benägenhet att söka 
och få professionellt stöd, förekommer könsskillnader vad gäller sexuellt viktimiserade 
ungdomars tendens att polisanmäla händelsen eller berätta för skolpersonal. Vidare framgår att 
bland de ungdomar som blivit viktimiserade (exempelvis sexuellt, fysiskt och/eller materiellt) är 
den vanligaste professionella stödinstansen för både tjejer och killar kuratorsamtal inom hälso- 
och sjukvård och/eller skolan. Tendensen att söka och att få professionell hjälp är relativt låg, där 
endast 22.4% av respondenterna uppgav att de fått professionellt stöd (a.a.). Sammanfattningsvis 
är det vanligt att viktimiserade personer inte rapporterar händelsen till professionella instanser 
och/eller inte får professionellt stöd efter att de blivit utsatta.  
 
Allmänt vedertagna uppfattningar eller samhälleliga stereotyper om vad som definierar en 
våldtäkt kan begränsa sexualbrottsoffers benägenhet att söka stöd och hjälp. Ofta upplever offren 
att det de varit med om inte kan klassas som en våldtäkt för att händelsen inte stämmer överens 
med allmänhetens uppfattningar om vad en våldtäkt är och att de därmed inte förtjänar att få 
hjälp (Kelleher & McGilloway, 2008). Majoriteten av personer som utsatts för sexuella 
övergrepp upplever det ofta som mycket svårt att berätta om det de varit med om (Münzer, 
Fegert & Ganser et al., 2016). Att bli bemött med beskyllningar och/eller att bli skuldbelagd 
(vilket medför känslan av skam) efter en redogörelse för vad en varit med om har visat sig ha 
negativa konsekvenser för den utsatte i form av låg självkänsla och minskad förmåga att hantera 
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sin situation efter övergreppet (Orchowski, Untied & Gidycz, 2013). Enligt yrkesverksamma 
som arbetar med sexualbrottsoffer är just offrens känsla av skam och skuld samt deras bristande 
insikt i vad som definierar ett sexuellt övergrepp två av de stora hinder som begränsar 
yrkesverksammas möjlighet att ge stöd och service till denna målgrupp (Kelleher & 
McGilloway, 2008). 
  
I en studie av Münzer, Fegert och Ganser et al. (2016) framkom att barn och ungdomar i åldern 
6–17 år som utsatts för sexuella övergrepp främst väljer att berätta om övergreppet/n för sin 
mamma. Att berätta för professionella eller yrkesverksamma som första instans är mer sällsynt. 
Att berätta om övergreppet för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård förekom i vart tredje 
fall av CASA, 20 procent av studiens deltagare hade berättat för en kurator. Majoriteten av dessa 
barn och ungdomar redogjorde för att det var ganska eller mycket svårt att berätta om 
erfarenheter av sexuella övergrepp till olika yrkesverksamma och/eller professionella vuxna 
(a.a.). Tendensen att främst söka sig till vänner eller familj snarare än professionella 
yrkesgrupper efter ett sexuellt övergrepp bekräftas i en studie av Lee och Law (2001) där cirka 
51 procent av deltagarna vände sig till familjen jämfört med 8 procent som vände sig till 
professionella. Att inte vilja söka professionell hjälp beror främst på känslor av skam, rädsla 
samt negativa reaktioner från omgivningen (a.a). Liknande resultat har framkommit i en studie 
av Wood och Stichman (2018) där en procent av de kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp 
rapporterat om övergreppet till någon typ av formell instans, exempelvis polisen, i jämförelse 
med 45 procent som berättat om sina upplevelser till vänner eller familjemedlemmar. Vid 
sexuella övergrepp där förövaren är offrets partner är det vanligare att sjukvården snarare än 
polismyndigheten kommer i kontakt med offret (Kelly & Stermac, 2012). 
 
Vikten av ett gott bemötande 
Hur personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp bemöts när de berättar om sina 
upplevelser har stor inverkan på individens återhämtning efter händelsen (Orchowski et al., 
2013). Enligt en studie genomförd i Tyskland upplever ungefär 75 procent av de som berättar om 
sina upplevelser av övergrepp för yrkesverksamma/professionella, att de blir bemötta på ett 
hjälpsamt sätt (Münzer, Fegert & Ganser et al., 2016). Att bli bemött med emotionellt stöd ökar 
individens förmåga att hantera sin situation då det ökar individens benägenhet att söka 
emotionellt stöd (Orchowski et al., 2013). När personer som utsatts för sexuella övergrepp 
upplever att de bemöts med kontrollerande attityder av dem de berättar för ökar individens 
symptom av posttraumatisk stress, ångest och depression. Att bli bemött med ifrågasättande och 
skambeläggande attityder har också skadliga effekter på individen och kan generera låg 
självkänsla (a.a.). Vidare kan sexualbrottsoffers möte med yrkesverksamma leda till upplevelser 
av sekundär viktimisering (Riche & Seffrin, 2013; Ranjbar & Speer, 2013; Kelleher & 
McGilloway, 2008), detta kan exempelvis ske när sexualbrottsoffer polisanmäler övergreppet 
(Riche & Seffrin, 2013; Kelleher & McGilloway, 2008). I en annan studie framgår att de flesta 
sexualbrottsoffer har negativa upplevelser av yrkesverksamma inom specifikt sjukvården, i 
samband med ett övergrepp (Ranjbar & Speer, 2013). Detta då de bland annat upplevde att de 
yrkesverksammas oerfarenhet eller okunskap gällande bemötande och arbete med personer 
utsatta för sexuella övergrepp, försämrade eller hindrade deras återhämtning. Vidare upplevde 
många att sjukvårdspersonalen hade fördomar och antaganden kring sexuella övergrepp samt att 
de behandlade offret respektlöst (a.a.). Utöver sjukvården möter även professionella inom 
polisen personer som utsatts för sexuella övergrepp. Även inom detta område visar forskning att 
erfarenhet, specifik träning och/eller utbildning om sexuella övergrepp förbättrar polisers 
bemötande och arbete med sexualbrottsoffer (Riche & Seffrin, 2013). Utbildning gällande 
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professionellas bemötande av personer som utsatts för sexuella övergrepp är alltså av vikt för att 
säkerställa att sexualbrottsoffrenas behov prioriteras av de yrkesverksamma. Detta då ett sådant 
bemötande skapar förutsättningar för målgruppens återhämtning (Orchowski et al., 2013; 
Ranjbar & Speer, 2013). 
 
Insatser och återhämtning 
Att den stödsökande själv får välja riktning på eventuell terapi eller behandling kan öka dennes 
känsla av kontroll och självbestämmande, vilket är väsentligt för individens återhämtning (Parry 
& Simpson, 2016). Kvinnans känsla av egenmakt kan även gynnas av att behandlingen präglas 
av ett helhetsfokus vad gäller hennes symptombild och därmed bättre anpassas efter hennes 
behov (Jos, Cooper-Sadlo & Stillwell, 2013).  En typ av insats som finns för personer som 
utsatts för sexuella övergrepp som har visat sig vara effektiv är gruppterapi. Gruppterapi kan 
upplevas stressreducerande och minska känslor av stigmatisering. Vidare kan gruppterapi bidra 
till ökade känslor av stöd och tillit, att bli trodd på vid sin redogörelse av övergreppet 
(Habigzang, Damásio, & Koller, 2013). Gruppbehandling där deltagarna får möjlighet att 
exempelvis prata om olika coping-strategier, samt berätta för varandra om sina erfarenheter av 
sexuella övergrepp och trauman kan ses minska PTSD-, depressions- och ångestsymptom 
(Karlsson, Zielinski & Bridges, 2015). Även om det finns insatser och stöd för kvinnor som 
utsatts för sexuella övergrepp är tillgängligheten ofta begränsad (Kelleher & McGilloway, 2008). 
Resultat från forskning visar vidare att det finns begränsningar och kunskapsluckor i de insatser 
som riktas mot sexualbrottsoffer. Enligt yrkesverksamma som arbetar mot denna grupp finns det 
behov av att nå ut med information om var sexualbrottsoffer kan få hjälp likväl som det finns 
behov av att utbilda på en mer samhällelig nivå om allvarlighetsgraden i sexuella övergrepp och 
de svårigheter sexualbrottsoffer stöter på när de söker hjälp (a.a.).  
 
Återhämtningsprocessen för individer som upplevt trauma och genomgår behandling påverkas 
till stor del av det stöd individen har i form av en trygg interpersonell relation (Parry & Simpson, 
2016) samt en bra arbetsallians med behandlaren (Ayotte, Lanctôt & Tourigny, 2017). Sådant 
relationellt stöd kan vara särskilt viktigt för personer som utsatts för CSA då interpersonella 
svårigheter ofta kan bli en konsekvens av det en varit utsatt för (Parry & Simpson, 2016). Vidare 
är det viktigt under återhämtningsprocessen att den hjälpsökande inges en känsla av trygghet och 
tillit (a.a.). Ett tryggt samarbete med behandlaren kan minska individens traumarelaterade 
symptom såsom depression och PTSD-symptom (Ayotte et al., 2017). För att främja individens 
känsla av egenmakt, kontroll och självbestämmande är det viktigt att individen i behandling får 
sätta ord på det denne blivit utsatt för samt att den hjälpsökande upplever att den blir trodd på av 
behandlaren (Parry & Simpson, 2016). 
 
Stödgivarens perspektiv på bemötande och kompetensutveckling 
Kuratorers förmåga att ta emot den hjälpsökandes berättelser och känslor kan ha en inverkan på 
deras förmåga att förbli emotionellt närvarande och visa medkänsla i mötet med individen 
(Bowen & Moore III, 2014). Faktorer som påverkar kuratorers förmåga till medkänsla är bland 
annat arbetsmiljön på den arbetsplats som kuratorn är verksam inom. Hur relationen till 
arbetsledare och kollegor ser ut, de teoretiska förklaringsmodeller arbetsplatsen utgår ifrån samt 
vilken verksamhet kuratorn arbetar inom påverkar dennes förmåga att känna medkänsla för den 
individ de möter. Att uppleva sitt arbete som berikande och validerande kan påverkas av det stöd 
som kuratorn erhåller från sin arbetsledare, vilken möjlighet kuratorn har att resonera om 
stödsökande med kollegor samt om verksamhetens teoretiska utgångspunkter kan appliceras i 
kuratorns behandlingsarbete (a.a.). Med andra ord kan verksamhetens organisering påverka 
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stödgivarens sätt att arbeta med och erbjuda den hjälpsökande stöd.  
 
Då kuratorer kan komma i kontakt med personer som utsatts för CSA är det viktigt att 
yrkesverksamma får möjlighet till utbildning och kompetensutveckling för att öka kunskapen om 
sexuella övergrepp (Kenny & Abreu, 2015). I många fall kan kuratorer spela en viktig roll vid 
upptäckten och anmälning av övergrepp, vilket ytterligare styrker vikten av de erhåller relevant 
utbildning. Utbildning om sexuella övergrepp med särskilt fokus på bland annat juridiska 
aspekter, anmälningsprocessen, evidensbaserad behandling samt bemötande då den hjälpsökande 
berättar om övergreppet, kan därmed anses vara en viktig del av kuratorers kunskapsbas (a.a.). 
Kuratorers tilltro till sin egen förmåga att upptäcka och föra samtal om CSA, har setts öka då de 
erhåller relevant utbildning. Att sakna relevant utbildning kan också öka risken för att kuratorn 
bemöter den stödsökande på ett sådant sätt som leder till att det stödsökande upplever sig 
skambelagd av kuratorn. Således kan utbildning påverka hur kuratorn bemöter den stödsökande 
(a.a.). Sammanfattningsvis präglar känslan av skam sexualbrottsoffer så pass att de ofta väljer att 
inte berätta om händelsen för vare sig familj eller yrkesverksamma. Hur professionella sedan 
bemöter målgruppen när de väljer att berätta har en stark inverkan på sexualbrottsoffers förmåga 
till återhämtning och välmående.  
 
Olika bevekelsegrunder och förutsättningar för olika organisationer 
Verksamheter kan organiseras och styras på olika sätt. Hur detta görs påverkas till stor del av 
vilka aktörer som medverkar samt organisationens syfte. Hasselbladh, Bejerot och Gustafsson 
(2008) beskriver hur de organisatoriska styrningsideal som bland annat råder inom sjukvården, 
tydliggörs genom bland annat en hierarkisk styrningsstruktur, standardiserade utvärderings- eller 
mätningssystem samt tydliga ramar avseende ansvarsområden. Detta utvecklas vidare: “Moderna 
organisationer är till stor del skapade genom och underställda en legitimerad maktutövning, där 
någon [...] Landstingsfullmäktige [eller] sjukhuschefen [...] förutsätts ha rätt att ensidigt 
bestämma om de väsentligaste aspekterna av verksamheten.” (a.a., s. 74). Trots detta är kommun 
och landsting juridiskt sett till stor del självständiga vad gäller utformning av deras organisering 
samtidigt som yrkesverksammas handlingsutrymme minskat (a.a.). Således kan sjukvårdens 
hierarkiska utformning och styrning förstås legitim och accepterad, vilket påverkar de 
yrkesverksamma inom verksamheterna.  
 
Sjukvården utgör ett medicinskt fält inom vilket olika yrkesgrupper enas. En av dessa grupper är 
hälso- och sjukvårdskuratorerna vilka alltså är verksamma inom det medicinska fältet – ett 
område som egentligen inte betraktas som kuratorers eller socionomers egna. Kuratorerna arbetar 
därmed i nära anslutning till andra mer medicinskt skolade yrkesgrupper (Carlhed, 2011). Att 
kuratorerna är verksamma inom och samarbetar med yrkesgrupper skolade inom det medicinska 
fältet innebär att kuratorernas strategier och arbetssätt till hög grad påverkas av fältets 
medicinska inriktning. Detta menar Carlhed (2011) “innebär att man är verksam i organisationer 
som domineras av en annan doxa, än den man inskolats i” (s. 288). Kuratorerna arbetar således 
tillsammans med andra yrkesgrupper där den medicinska diskursen styr.  
     
De första kvinnojourerna, som uppkom på 1970-talet ofta med ursprung i den feministiska 
kvinnorörelsen, hade som syfte att stoppa mäns våld mot kvinnor samt arbeta för att inge de 
kvinnor som fick skydd av jouren en känsla av egenmakt och stöd (Helmersson, 2017). Jourerna 
vilade på en ideell organisering som innebar att jourerna var oberoende och ofta drevs ”som 
kvinnokollektiv med en platt organisation, där besluten togs gemensamt i brett samförstånd” 
(a.a., s. 13). Många av Sveriges kvinno- och tjejjourer ingår i Riksorganisationen för 
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kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) som har en samordnande roll. Jourerna som tillhör 
riksförbundet är självständiga och har egen styrning och ekonomi. De flesta jourerna drivs främst 
av volontärer men har även i vissa fall några anställda (a.a.). Generellt sett är en stor del av 
Sveriges ideella organisationer just ekonomiskt självständiga i relation till stat och kommun. 
Ungefär hälften av dessa organisationer får inte ekonomiskt stöd av kommunen och närmare 
70% får inte statligt ekonomiskt stöd (Arvidson, Johansson & Scarmuzzino, 2017). Gällande de 
feministiska ideella organisationernas centrala värderingar, beskriver O’Connor och Netting 
(2009) att medlemmarnas delaktighet vid beslut samt roterande ledarskap är mycket centrala. 
Sammanfattningsvis har alltså ideella (kvinno)jourer ofta en platt organiserings-struktur 
(Helmersson, 2017) där medlemmarna snarare än en given ledning har stort inflytande över 
verksamhetens arbete och utformning.  
 
Enligt Arvidson, Johansson och Scaramuzzino (2018) är ofta ett av ideella organisationers mer 
grundläggande syften att arbeta opinionsbildande och samhällskritiskt och på detta sätt upprätta 
men också utveckla olika offentliga riktlinjer. Detta görs bland annat genom att kritiskt granska 
och/eller ifrågasätta olika samhällsfunktioner. Avseende samverkan mellan civilsamhället och 
den offentliga sektorn, kan de ideella organisationer som på uppdrag av den offentliga sektorn 
erbjuder insatser av olika slag, ses vara mer benägna att ta ett avstånd från de samhällskritiska 
och opinionsbildande aspekterna av sitt arbete. Detta kan enligt Arvidson, Johansson och 
Scaramuzzio (2018) förstås som en strategi som organisationerna använder för att inte förlora det 
finansiella stöd kommunen eller staten erbjuder dem. Sammanfattningsvis kan alltså ideburna 
organisationer i vissa fall, förstås så beroende av det ekonomiska stöd de erhåller, att de i mindre 
utsträckning arbetar med några av deras mest centrala syften.  
 

3. Teoretisk tolkningsram  
I detta avsnitt presenteras de teoretiska begrepp vi valt att utgå ifrån och som ligger till grund för 
analysen av vårt resultat. Bourdieus begrepp fält och doxa introducerar avsnittet, och Goffmans 
rollteori med begreppen front- och backstage avslutar det. Med hjälp av begreppsparet fält och 
doxa försöker Bourdieu ringa in hur samhälleliga, sociala ordningar påverkar människans 
uppfattningar, vardagliga handlande och sociala praktiker (Carlhed, 2011), med andra ord 
omgivande strukturers inverkan på den enskilda individen (eller gruppens) förgivettagna 
förståelse och uppfattningar. Järvinen (2003) använder doxa synonymt med organisationslogik, 
ett exempel på hur begreppet kan tänkas användbart i organisationsforskning och därmed 
applicerbart vid föreliggande undersöknings verksamhetsfokus. Med utgångspunkt i föreliggande 
undersöknings verksamhetsfokus är Bourdieus begrepp fält och doxa därmed applicerbart för att 
fånga verksamhetsaspekten av det som ämnas undersökas. Goffmans rollteori fokuserar enligt 
Giddens (2007) bland annat på differentieringen av sociala samspel beroende på sammanhang. 
Teorin fokuserar även på individens förmåga att kliva in och ut ur olika roller med utgångspunkt 
i den sociala situation denne befinner sig i (a.a.). Rollteorin blir central för föreliggande 
undersökning då denna bidrar till förståelse i relation till det fokus som undersökningen har på 
stödgivarnas olika roller samt bemötande av målgruppen. 
 
Fält och doxa  
Sociologen Pierre Bourdieu utvecklade en begreppsapparat som bland annat omfattar begreppen 
fält och doxa (Carle, 2015; Gytz Olesen, 2004). Bourdieu utgick från tanken om ett hierarkiskt 
klassamhälle och var intresserad av att undersöka vilka underliggande mekanismer som bidrar 
till att klassamhället reproduceras och består (Carle, 2015). Han använde sig av begreppet fält för 
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att förklara olika sociala rum eller arenor som konstruerar sin egen logik och inom vilken det 
finns aktörer i olika sociala positioner och uppdelningar (Gytz Olesen, 2004). Fälten avgränsar 
sig mot andra fält, det kan exempelvis handla om fält som präglas av en viss yrkestillhörighet 
eller professionell status, eller mer generellt om vetenskapliga, politiska eller intellektuella fält 
(Carle, 2015). Konkurrensen om makt, inflytande, status och positionering sker mellan olika fält 
men också inom ett fält, då mellan fältets aktörer (a.a.; Gytz Olesen, 2004). Helmersson (2017, s. 
19) menar exempelvis att det fält som utgörs av bland annat kvinno- och tjejjourer och andra 
liknande stödgivande verksamheter kan kallas för stödfält. Hon utvecklar resonemanget: “[jag 
ser] jourkvinnor och behandlare, lokala kvinnojourer och specialenheter liksom kvinnojours-
riksorganisationerna Roks och Unizon som deltagare inom ett gemensamt fält, som jag kallar för 
stödfält, där själva ‘tävlingen’ främst står mellan olika traditioner och sätt att arbeta med våld.” 
(a.a., s. 60–61). Aktörerna inom ett fält försvarar och kämpar för att undvika inflytande från 
annat håll (Carle, 2015; Gytz Olesen, 2004) och kan förstås ha olika sociala positioner inom 
fältet, som bildar olika allianser och grupper. Dessa allianser kan ha olika mycket styrka och 
makt och kan därmed ha olika förutsättningar att ha inflytande över de traditioner som präglar 
fältet (Gytz Olesen, 2004). Traditioner inom ett fält kan brytas, utvecklas eller ändra riktning, 
vilket kan förstås som ett resultat av “den styrka och de allianser som de olika aktörerna 
representerar och förmår genomdriva” (a.a., s.152). De traditioner som präglar ett fält speglar 
därmed inte nödvändigtvis kollektivets gemensamma förståelse (Gytz Olesen, 2004, s. 152). Den 
ordning som sedan styr/härskar inom fältet benämns doxa (Carlhed, 2011). 
 
Doxa kan användas för att beskriva de kollektiva uppfattningar eller föreställningar som 
dominerar och därmed inte ifrågasätts inom ett fält (Carlhed, 2011; Gytz Olesen, 2004). 
Bourdieu (1977) förklarar att doxan “goes without saying because it comes without saying” 
(s.167); med andra ord är doxan alltså förgivettagen och inget som fältets aktörer aktivt 
reflekterar över eller talar om (Järvinen, 2003). Doxan kan förstås självreproducerande – när 
aktörer inom ett fält handlar i samstämmighet med rådande doxa, befästs och bekräftas doxan 
ytterligare (a.a.). Begreppet doxa kan användas vid undersökningar av organisationer och de 
tysta, underliggande mekanismer som finns där inom. Exempelvis beskriver Järvinen (2003) 
doxa i människobehandlande organisationer som “förståelser och idéer, den sortering och 
hantering av klienter, som inte finns beskriven någonstans - allt det som sker i förlängning av 
regler och förordningar, alla de uppfattningar som ligger bakom det vardagliga arbetets rutiner” 
(s.75). Doxan är med andra ord underförstådd och skapas och återskapas inom en organisation 
när dess aktörer lär sig av och interagerar med varandra (a.a.). Doxor kan även beskrivas som 
“objektiva sociala strukturer” (Carlhed, 2011, s.284) som påverkar vilka sociala handlingar som 
anses acceptabla. Doxan formar därmed hur aktören väljer att agera, individers handlingar måste 
därmed alltid förstås i relation till det fält och doxa de utövas inom (a.a.).  
 
Vidare kan den doxa som dominerar förstås prägla fältet bortom eventuella grupperingar 
och/eller inre gränser. Carlhed (2011) förklarar att den doxa som dominerar ett fält inte tar 
“hänsyn till vare sig professionsgränser eller organisationsgränser, då den kan verka långt utöver 
sådana gränser. Framväxten av nya fält eller subfält kan förstås utifrån heterodoxa poler, där 
grupper mobiliserar sig” (s. 289). De dominerande aktörerna som i ett fält bibehåller och 
reproducerar den rådande doxan, de ortodoxa (Bourdieu, 1977), kan konkurreras av nya krafter, 
kättare, som ifrågasätter rådande doxa, de så kallade heterodoxa (Gytz Olesen, 2004). Om 
kättarna sedan “vill bli tagna på allvar av de ortodoxa måste de erlägga en inträdesavgift i form 
av ett accepterande av spelreglerna. På så sätt bidrar kättarnas utmaning paradoxalt nog till att 
bevara fältets grundläggande doxa.” (a.a., s. 158). Kättarnas motstånd bekräftar därmed den 
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rådande doxan och de ortodoxas uppfattningar befästs ytterligare. Den ortodoxa diskursen ses 
därmed som rätt, den heterodoxa som fel. Det som uttalas eller tänks ut, är inte doxa då doxan 
tas för givet (Bourdieu, 1977).  
 
Undersökningens frågeställningar täcker både ett verksamhets- och individfokus. Gemensamt för 
Bourdieu och Goffman tycks vara att de har ett intresse av hur sociala handlingar och samspel 
formas i olika miljöer, men deras teorier har olika ingångsvinklar.  Begreppsparet fält och doxa 
kan som ovan nämnt vara användbara i relation till undersökningens verksamhetsfokus.  
Bourdieus fokus ligger på en strukturell nivå medan Goffman fokuserar på den interindividuella. 
Således kan Goffmans front- och backstage bli ett komplement till Bourdieus fält och doxa vid 
analys av de studerade verksamheterna.  
 
Frontstage och backstage  
Erving Goffman, ibland kallad grundaren av den dramaturgiska sociologin, ansåg att “människan 
i hög grad bestäms av situationen” (Berg, 2015, s. 168) och inte tvärtom. Goffman talade om 
olika scener som människan, eller aktören, intar. Dessa scener finns alltid i en setting eller 
kontext – fysisk eller immateriell – som har ett stort inflytande på hur själva föreställningen 
kommer att utspela sig. Vidare behöver aktörer en publik, likaså stöd från dessa åskådare. Berg 
(2015) beskriver hur “aktören kan bli övertalad av publiken och medaktörerna till att uppvisa 
vissa karaktäristika som han inte vill ha” (s. 169). Detta kan således innebära att aktören handlar 
eller agerar på ett sätt som behagar publiken och det blir därmed mindre viktigt vad aktören själv 
vill. Detta kan beskrivas som att aktören skapar sig en rollgestalt som publiken har makt att 
godkänna eller underkänna. I vissa fall kan publiken växla mellan att vara åskådare och 
medaktörer, även aktören själv kan vara sin egen publik (a.a.). Goffman talade om att sociala 
samspel är uppdelat i olika regioner: frontstage och backstage, en utveckling av idén om sociala 
samspel som något som sker på en scen och som har en “kuliss”, och därmed något bakom 
kulissen (Giddens, 2007). Giddens (2007) utvecklar detta:  
 

En främre region utgörs av sociala situationer eller möten där individerna agerar i formella eller stiliserade 
roller – de befinner sig så att säga på en scen. I de bakre regionerna tar de på sig sin rekvisita och förbereder 
sig för det samspel som kommer att äga rum i mer formella situationer. Det liknar det som finns och sker 
bakom kulisserna på teatern eller vad man kallar “off the record”. (Giddens, 2007, s. 145) 

 
Det är därmed i backstage som aktören kan slappna av och ventilera det som skett i frontstage – 
på scenen – samt planera och träna inför att framträda igen. Bakom kulisserna kan aktören vara 
sig själv och prata och bete sig som den vill för att sedan gå in i en roll igen då den “går ut på 
scenen” (Giddens, 2007). Scenen uppstår när aktören blir medveten om att den uppträder inför en 
publik. Vidare kan frontstage förstås som det formella och backstage som det informella 
(Engdahl, 2011). Begreppet rolldistans är en ytterligare utveckling av Goffmans rollteori, och 
innebär att människan har en förmåga att växla mellan och förhålla sig till sina olika roller och 
till sig själv (Berg, 2015). Goffman ansåg att front- och backstage kunde uppstå i alla olika 
sociala sammanhang. Skiljelinjerna mellan frontstage och backstage är inte nödvändigtvis 
beroende av den fysiska kontexten, istället skapas dem i sociala interaktioner; dessa gränser kan 
således skapas “rent symboliskt” (Engdahl, 2011, s. 115). Detta innebär att aktören exempelvis 
kan gå från att vara artig och vältalig till att den “bär sig okontrollerat och vulgärt åt” (a.a., s. 
115) från en stund till en annan. Sammanfattningsvis kan Goffmans teori bidra till en förståelse 
för människans beteende och hur detta kan förändras beroende på socialt sammanhang och vem 
som är åskådare.  
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4. Metod  
I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt. Avsnittet börjar med en 
presentation av den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som präglar studien samt en redogörelse 
för urvalsmetoden och vårt tillvägagångssätt i kontakten med studiens respondenter. Därefter 
presenteras datainsamlingsmetoden och en beskrivning av bearbetning och analys av den 
insamlade empirin. Avsnittet avslutas med en redogörelse för de etiska aspekter och principer 
som tas i beaktning.  
 
Hermeneutik som inspiration till den vetenskapsteoretiska utgångspunkten 

Den hermeneutiska vetenskapsteoretiska utgångspunkten utgår från idén av att människans 
förförståelse ligger till grund för dennes förståelse och tolkning av världen (Ödman, 2017). Den 
hermeneutiska ansatsens syfte är därmed att förstå verkligheten genom att tolka det som studeras 
för att hitta mening (Andersson, 2014). Enligt detta perspektiv finns det ingen del av 
verkligheten som inte redan har tolkats; därmed finns inte heller någon form av objektiv sanning, 
endast olika tolkningar av sanningen (Ödman, 2017). En hermeneutiskt inspirerad ansats har 
antagits vid undersökningen eftersom studiens syfte är att förstå stödgivarnas upplevelser av 
verksamheternas förutsättningar i arbetet med tjejer utsatta för sexuella övergrepp. Även 
stödgivarnas redogörelse för sitt bemötande har tolkats och analyserats för att skapa en förståelse 
och mening kring likheter och skillnader mellan verksamheterna. Således tolkar vi det som redan 
har tolkats. Enligt Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003) är ett centralt antagande i 
ett hermeneutiskt tillvägagångssätt att forskaren ständigt bär med sig sin egna förförståelse i 
form av både teoretiska begrepp och referensramar men även personliga erfarenheter och 
ideologiska idéer. Samtliga aspekter av denna förförståelse påverkar forskarens tolkning av det 
denne undersöker (Danermark et al., 2003). Vi känner respondenterna sedan tidigare samt har 
viss inblick i verksamheterna sedan innan då vi båda har erfarenhet av tjejjoursarbete och en av 
oss har kortare erfarenhet av kvinnosjukvård. Vi har således en förförståelse i relation till 
verksamheterna och respondenterna. Det är således möjligt att detta har påverkat vårt utförande 
av intervjuerna samt vår tolkning av resultatet. Vår förförståelse kan även ha haft en inverkan på 
de val vi gjort avseende metod, urval och dataanalys. Ett sätt att förhålla sig till en sådan 
förförståelse är enligt Danermark et al. (2003) att som forskare kunna se det studerade 
fenomenets delar och helheter, och kontinuerligt röra sig mellan dessa perspektiv. För att förstå 
något måste “ett faktum [...] hela tiden sättas in i ett större sammanhang för att dess mening skall 
framträda” (a.a., s.282). I vårt fall har denna växelverkan blivit tydlig i hur vi kontinuerligt 
försökt förstå respondenternas upplevelser i relation till den kontext (ideell verksamhet eller 
hälso- och sjukvård) de befinner sig i, det vill säga delarna och helheten. 
 
Litteratursökning 
Vid utförandet av studien formulerades först ett antal sökord som kunde tänkas vara relevanta. 
Två preliminära sökningar gjordes, en i databasen Social Services Abstract och en i databasen 
Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA). Ett antal abstracts lästes igenom för att få 
inblick i synonymer och relevanta sökord som skulle kunna användas i kommande sökningar. 
Efter den preliminära sökningen omformulerades sökorden något. Efter denna sökning gjordes 
också valet att databasen ASSIA ej skulle användas vid kommande sökningar, eftersom 
databasen gav träffar med för stort kliniskt fokus. En sökning genomfördes 2018-11-09 i 
databasen Social Services Abstract där följande sökord användes: Sexual abuse victim OR sexual 
victimization OR rape victim AND adolescent girl OR teenage girl AND social service AND 
intervention AND attitude AND treatment. Sökningen begränsades till enbart engelska peer-
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reviewed artiklar från år 2013 och framåt. Sökningen gav 210 träffar. Ytterligare en sökning 
genomfördes 2018-11-15 i databasen Social Services Abstract där följande sökord användes: 
sexual assault OR sexual victimization OR rape AND women OR girl NOT men AND profession 
AND treatment OR recovery OR disclosure OR symptom. Sökningen begränsades till enbart 
engelska peer-reviewed artiklar från år 2000 och framåt och gav tio träffar. Artiklar som ansågs 
relevanta användes i avsnittet tidigare forskning. En tredje och fjärde sökning genomfördes 
2018-11-22 i databasen Social Services Abstract där följande sökord användes: PTSD OR 
trauma AND victimization AND treatment OR treatment method OR counselor (sökning tre) 
samt trauma AND therap* AND treatment* AND recovery* AND method (sökning fyra). 
Sökningarna begränsades till enbart engelska, peer-reviewed artiklar från år 2013 och framåt 
(sökning tre) och år 2000 och framåt (sökning fyra). Sökning tre gav 40 träffar, sökning fyra 
genererade elva träffar. Artiklar som ansågs relevanta användes i avsnittet tidigare forskning.  
 
En femte och sjätte sökning genomfördes 2018-11-23 i databasen Social Services Abstract där 
följande sökord användes: disclosure OR recover* AND therap* AND trauma AND alliance 
(sökning fem) samt PTSD OR trauma OR victimization OR inter-personal violence AND 
professionals OR profession OR support-work AND attitude OR method OR treatment OR 
support (sökning sex). Sökningarna begränsades till engelska, peer-reviewed artiklar från år 
2000 och framåt (sökning fem) samt 2013 och framåt (sökning sex). Sökning fem gav sex träffar, 
sökning sex gav 118 träffar. Artiklar som ansågs relevanta användes i avsnittet tidigare 
forskning. En sjunde och åttonde sökning genomfördes 2019-01-23 i söktjänsten Primo där 
följande sökord användes: sweden OCH organizational structures OCH "non-profit 
organizations" OCH "civil society" OCH organizations (sökning sju) samt disclosure OCH 
sweden OCH sexual* victimiz* OCH professional OCH mental health OCH organizations 
(sökning åtta). Sökningarna begränsades till att inkludera peer-reviewed artiklar från 2014 och 
framåt skrivna på engelska och/eller svenska. Sökning sju genererade 78 träffar, sökning åtta 
genererade 47 träffar. Artiklar som ansågs relevanta användes i avsnittet tidigare forskning. 
 
Urval 
Den formulerade forskningsfrågan som föregår undersökningen var inriktad på två specifika 
typer av verksamheter – en ideell organisation (tjejjour) och kvinnosjukvården (kvinnokliniken) 
– vilket gjorde det viktigt att undersökningens respondenter var knutna till just dessa 
verksamheter. Urvalsmetoden skulle därmed kunna benämnas som vad Bryman (2011) 
benämner ett målstyrt urval. Målstyrda urval karaktäriseras just av att forskaren väljer sina 
respondenter och gör sitt urval med utgångspunkt i respondenternas relevans för 
forskningsfrågan (a.a.). Då vi båda hade kontakter inom en av dessa verksamheter och en av oss 
hade begränsad insikt i båda verksamheterna, gjordes ett strategiskt val att använda dessa redan 
etablerade kontakter för att finna respondenter. Förhoppningen var att dessa kontakter antingen 
själva skulle ställa upp på en intervju eller hänvisa vidare till andra relevanta respondenter. Med 
utgångspunkt i detta skulle urvalsmetoden även kunna benämnas som vad Bryman (2011) 
benämner ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval karaktäriseras av att forskaren antingen 
använder personliga kontaktvägar för att hitta respondenter eller tar de respondenter som finns 
tillgängliga. Urvalet baserades alltså på undersökningens forskningsfråga och de kontakter som 
redan fanns etablerade i våra kontaktnät, och urvalsmetoden kan därmed förstås som ett målstyrt 
bekvämlighetsurval. 
  
Studiens syfte avser att utifrån ett stödgivarperspektiv undersöka hur två olika verksamheters 
förutsättningar påverkar villkoren för deras skilda arbete med målgruppen. Det fanns därför en 
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poäng med att försäkra att respondenterna från respektive verksamhet var verksamma inom 
samma organisation, det vill säga att volontärerna kom från samma jour och kuratorerna från 
samma klinik eller avdelning. Initialt planerades det för sex intervjuer, tre från varje verksamhet. 
Med minst tre respondenter från varje verksamhet var förhoppningen att detta skulle underlätta 
identifieringen av mönster relaterade till organisationerna snarare än endast respondenternas 
individuella åsikter och/eller personliga ställningstaganden. Totalt kontaktades sex personer via 
mail eller meddelandefunktion på sociala medier. Fem av sex tillfrågade deltog i 
undersökningen, tre respondenter från samma ideella organisation och två kuratorer från samma 
klinik inom hälso- och sjukvården. Det visade sig inte möjligt att uppnå ett totalt antal av tre 
kuratorer från samma verksamhet och vi fick därmed ta ställning till huruvida en kurator 
verksam inom någon annan klinik eller del av hälso- och sjukvården skulle kunna utgöra en 
tredje respondent. Med hänvisning till studiens fokus på olika verksamheters förutsättningar och 
villkor för att bemöta målgruppen gjorde vi bedömningen att det skulle innebära ett avsteg från 
undersökningens verksamhetsbaserade fokus att tillfråga en kurator verksam någon annanstans. 
Att dra slutsatser om de verksamhetsrelaterade förutsättningar som präglar kuratorernas arbete 
skulle i ett sådant fall inte vara en möjlighet. Ett missivbrev (se bilaga 1) formulerades i vilket 
det redogjordes för studiens syfte, respondenternas rättighet att utan närmare motivering närhelst 
avsluta sitt deltagande, respondenternas anonymitet, hur det insamlade materialet skulle 
användas samt kontaktuppgifter till oss båda och vår handledare. Missivbrevet skickades 
ut/delgavs respondenterna inför men också vid intervjutillfället. 
 
Datainsamlingsmetod 
I en kvalitativ intervju riktas forskarens intresse enligt Bryman (2011) främst mot respondentens 
djupgående redogörelser av sina upplevelser, åsikter och antaganden. En sådan intervju bör vara 
relativt flexibel för att tillåta respondenten att svara fritt och självständigt (a.a.). Med 
utgångspunkt i studiens stödgivarfokus avseende hur olika verksamheter arbetar med och 
bemöter tjejer och unga kvinnor som utsatts för sexuellt våld ansågs kvalitativa intervjuer 
lämpliga för att fånga in respondenternas upplevelser av detta. Även utifrån studiens 
hermeneutiskt inspirerade angreppssätt är en kvalitativ intervjuform lämplig för att möjliggöra 
att det insamlade materialet ska kunna tolkas med syftet att få en ökad förståelse av det studerade 
fenomenet. Semistrukturerade intervjuer beskrivs av Bryman (2011) som en typ av kvalitativ 
intervju där forskaren följer en intervjuguide med på förhand formulerade frågor. Denna typ av 
intervju tillåter en viss rörlighet i intervjun, forskaren behöver inte ställa frågorna i ordningsföljd 
och kan även ställa följdfrågor som inte finns nedskrivna i guiden (a.a.). En semistrukturerad 
intervju är därmed användbar när forskarens intresse ligger i att förstå hur respondenter “skapar 
och använder innebörder i det sociala livet” (May, 2013, s.162) eftersom respondenterna får 
möjlighet att tolka frågorna och svara med egna formuleringar (Bryman, 2011). Totalt 
genomfördes fem kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, samtliga intervjuer var mellan 45–60 
minuter långa. Den semistrukturerade formen valdes då undersökningens fokus låg på 
respondenternas upplevelser av arbetet med tjejer och unga kvinnor som utsatts för sexuella 
övergrepp och hur de inom verksamheten arbetar med detta. Därmed krävdes det utrymme för 
respondenterna att ge djupgående och breda svar på de frågor som ställdes.  
 
Utformande av intervjuguide 
Inför intervjuerna formulerades en intervjuguide (se bilaga 2). Vid detta skede hade vi redan 
orienterat oss på forskningsfältet vilket var behjälpligt i konstruktionen av guiden. Med 
utgångspunkt i tidigare forskning och undersökningens syfte formulerades ett 30-tal frågor som 
organiserades i följande teman; bakgrundsfrågor, vad insatserna och stödet består av, hur 
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sexuella övergrepp förstås, bemötande, “disclosure” och återhämtning. Intervjuguiden låg till 
grund för alla intervjuer och samtliga frågor i guiden ställdes till alla fem respondenter. På grund 
av tidsbegränsning gjordes ingen pilotintervju för att testa intervjufrågorna eller intervjuguidens 
uppbyggnad. Istället gick vi noga igenom guiden och resonerade kring frågor och frågeteman. Vi 
var även noga med att uppmärksamma att grundläggande frågor vi själva ansåg att vi kanske 
visste svaret på också togs med i guiden. 
 
Bearbetning och analys av data 
De semistrukturerade intervjuerna spelades in och transkriberades. Enligt Denscombe (2009) 
behöver det insamlade materialet kodas för att det sedan ska kunna analyseras. Datadriven 
kodning är en strategi i vilken forskaren läser igenom materialet och låter de identifierade 
koderna vara så textnära som möjligt (Lindgren 2014a). Då vår initiala tanke var att kontinuerligt 
pendla mellan empiri, teori och vår egna förförståelse och därmed i så stor mån som möjligt låta 
empirin tala utan på förhand bestämda teorier, kodades materialet datanära. Texten lästes igenom 
och koder som följde materialets ordalydelse plockades ut. Dessa koder skrevs ner för hand i 
sidmarginalen. Enligt Lindgren (2014a) är datadriven kodning särskilt lämplig vid kvalitativa 
analyser, eftersom denna form av kodning möjliggör identifiering av nyanser och oväntade 
mönster i materialet. Då vi i undersökningen strävade efter att tolka respondenternas 
uppfattningar och eventuellt urskilja likheter och skillnader i dessa, gjordes bedömningen att den 
datadrivna kodningens nyans- och mönsterfokus var en relevant och applicerbar metod i 
undersökningen. 
  
Efter att materialet kodats en första gång bearbetades koderna ytterligare innan de fördes in i ett 
textdokument i datorn. Koderna tilldelades olika färger för att det skulle bli tydligt från vilken 
verksamhet koden initialt kommit från, på detta sätt skulle vi kunna identifiera likheter och 
skillnader mellan verksamheterna trots att materialet komprimerats till ett hundratal koder. 
Samtliga koder lästes sedan igenom igen, där ett antal föll bort med hänvisning till att de inte var 
återkommande eller att de ansågs mindre relevanta. I ett andra steg grupperades koderna, vissa 
slogs ihop och en del togs bort. Därefter påbörjades en kategorisering av koderna där vi till viss 
del utgick från undersökningens frågeställning. När dessa kategorier var färdigställda gicks 
materialet igenom ytterligare en gång, vissa koder eller grupper av koder flyttades mellan olika 
kategorier, några kategorier slogs ihop och några döptes om. 
  
I ett fjärde steg av dataanalysen tematiserades koderna ytterligare. Syftet med tematisering är 
enligt Lindgren (2014b) att “hitta relationer mellan de kodade kategorier” (s. 63) som 
identifierats. Detta bland annat för att få fram en mer hanterbar mängd idéer eller nyckelbegrepp. 
Tematiseringen skedde som övriga delar av analysen – datanära. Genom att koder som i sin 
benämning liknade varandra eller hade samma innebörd fogades samman skapades teman allt 
eftersom. I detta skede av analysen började nya mönster träda fram och de initiala kategorier som 
använts strategiskt tidigare i analysen blev allt mer osynliga. De grupper av koder som nu 
skapats inordnades under teman som formulerats med närhet till koderna och deras benämningar. 
Ett antal teman identifierades och lästes igenom. Nya likheter mellan grupper av koder 
identifierades, vissa kodgrupper bytte plats till nya teman, några teman döptes om och andra 
teman slogs ihop. I detta skede började en struktur av teman ta form. Vi kunde urskilja att våra 
teman kunde förstås tillhöra antingen individnivå eller verksamhetsnivå. Med detta i åtanke fick 
vi gå igenom materialet ytterligare en gång. Koder och grupper av koder fick byta plats eller slås 
ihop. Teman bytte namn, gjordes om till subteman eller slogs ihop med andra teman. Här blev 
det tydligt att de övergripande temana organisationsnivå och individnivå borde byta namn. Dessa 
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titulerades om till “stödgivaren och verksamheten” samt “stödgivaren och den hjälpsökande”; 
även detta fick konsekvensen att diverse teman och subteman flyttades om, slogs ihop eller helt 
bytte namn. Ett slutligt antal av åtta huvudteman identifierades, varav fem hamnade under 
“stödgivaren och organisationen” och tre hamnade under det övergripande temat “stödgivaren 
och den hjälpsökande”. Inga nya centrala teman, mönster eller dylikt kunde identifieras; 
dataanalysen kunde förstås som mättad och därmed färdig. Utdrag från de transkriberade 
intervjuerna som ansågs sammanfatta eller förklara dataanalysens teman på ett särskilt tydligt 
sätt presenterades sedan i resultatet. 
 
Etik 
Att värna om hur de respondenter som medverkar i en studie behandlas och aktivt försöka 
skydda dem från att på något sätt skadas, är en central del i de etiska överväganden varje forskare 
bör göra (Vetenskapsrådet, 2017). Ett sätt att göra detta är att beakta vad Bryman (2011) 
benämner som de fyra etiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna ska tas i beaktning i relation till studiens 
respondenter. Informationskravet innebär att respondenterna får information om studiens syfte 
samt information om att de kan avsluta sitt deltagande och dra tillbaka sitt samtycke när de vill. 
Samtyckeskravet innebär att respondenternas deltagande är frivilligt och grundas på deras 
samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas deltagande är konfidentiellt och 
ingen utöver forskaren har tillgång till material/personuppgifter (a.a.). Ett sätt att försäkra sig om 
konfidentialiteten är att avidentifiera forskningsmaterialet. Det innebär enligt Vetenskapsrådet 
(2017) att respondenternas utsagor eller svar på frågor inte kan kopplas ihop med en specifik 
individ, eller att materialet helt enkelt samlas in utan att forskaren gör någon notering om 
respondentens identitet.  Nyttjandekravet innebär enligt Bryman (2011) att forskaren hanterar 
och förvarar insamlat material på ett tryggt sätt och inte använder materialet till annat än den 
föreliggande studien. Genom det missivbrev som delgavs respondenterna inför samt vid 
intervjutillfället tillgodosågs informationskravet. Genom brevet fick respondenterna ta del av 
undersökningens syfte och information om deras rätt att avbryta sitt deltagande närhelst de 
önskade. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att respondenternas samtycke för deltagande 
inhämtades dels inför intervjun men även vid intervjutillfället. Deltagarna fick genom 
missivbrevet även information om kontaktuppgifter till författarna och handledaren i fall de, efter 
intervjutillfället, skulle önska att dra tillbaka sitt deltagande. Konfidentialitetskravet tillgodosågs 
genom att både respondenterna likväl som de verksamheter de tillhör anonymiserades, inga 
uppgifter som kan identifiera deltagarna samlades in och fingerade namn användes på deltagarna 
i allt material som användes under forskningsprocessen. Vilka av Sveriges alla tjejjourer och 
kvinnokliniker respondenterna kom ifrån har heller inte nämnts. Nyttjandekravet tillgodosågs 
genom att det endast är författarna av uppsatsen som har tillgång till den insamlade datan. 
Informationen kommer inte användas till något annat än föreliggande undersökning.  
  
Kvale och Brinkmann (2014) betonar vikten av etiska överväganden just i kvalitativa 
intervjustudier. Dessa typer av studier undersöker ofta det privata för att sedan redovisa denna 
kunskap för det allmänna. Undersökningens vetenskapliga värde och vad undersökningen kan 
tänkas tillföra kunskapsmässigt bör därmed övervägas i ljuset av vilka tänkbara konsekvenser 
undersökningen kan få för deltagarna (a.a.). Det kan exempelvis handla om att väga forskarens 
vetenskapliga intresse mot deltagarnas rätt till integritet och skydd om privata angelägenheter 
(Vetenskapsrådet, 2017). På grund av det begränsade kunskapsläget vad avser forskning om 
stödgivande verksamheters förutsättningar och villkor i arbete med och förståelse av personer 
som utsatts för sexuella övergrepp, är vi av åsikten att det finns ett vetenskapligt värde i vår 
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undersökning. Detta värde bör dock övervägas i relation till de eventuella konsekvenser som vår 
undersökning kan få för respondenterna och de verksamheter de representerar. Att beakta de 
etiska principerna och anonymisera deltagarna och deras verksamheter, är ett steg i att skydda 
respondenterna från eventuella konsekvenser undersökningen kunnat åsamka dem. Vidare kan 
det finnas en risk att författarnas förförståelse och tolkning av respondenternas redogörelser inte 
stämmer överens eller speglar det respondenterna önskat förmedla, det finns därmed en risk att 
undersökningen inte gjort respondenternas utsagor rättvisa. Detta skulle kunna påverka 
allmänhetens uppfattning om dessa verksamheter. I ett försök att undvika detta har vi i arbetet 
med föreliggande undersökning försökt vara transparenta, exempelvis genom att dels redogöra 
för vår förförståelse tidigt i arbetet, dels genom att dela upp resultatet och analysen. På detta sätt 
får läsaren möjlighet att tolka intervjumaterialet själv (våra tematiseringar till trots) innan vår 
analys presenteras. Vidare finns intervjuguiden tillagd som bilaga för att läsaren ska kunna få en 
uppfattning om de frågor respondenterna svarat på och som alltså speglas i resultatet. 
 

5. Resultat  
I detta avsnitt presenteras studiens empiri. Avsnittet är uppdelat i två huvuddelar med ett antal 
tillhörande underteman, vilka utgår från de teman och kategorier som utkristalliserades i 
analysen av materialet. Följande bild illustrerar dessa huvud- och underteman: 
 

 
 
Bild 1. Kartläggning av de teman som identifierats och som presenteras i följande avsnitt. 
 
I avsnittet kommer benämningen “stödgivare” att användas för att åsyfta volontärerna och 
kuratorerna i deras roller som stödgivande aktörer, och benämningen “hjälpsökande” kommer att 
åsyfta de personer kuratorerna och volontärerna hjälper. När vi beskriver kuratorerna och 
volontärerna individuellt kommer vi använda de begrepp de själva använder inom sina 
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respektive verksamheter. Med patient avses de hjälpsökande som kuratorn har kontakt med och 
med stödsökande avses de hjälpsökande som volontärerna har kontakt med. 
  
Den tjejjoursverksamhet vars volontärer vi intervjuat finns i en mellanstor svensk stad och 
verksamheten ligger under huvudorganisationen Roks. Verksamheten drivs främst av ideella 
volontärer men har en person deltidsanställd som samordnare. Verksamheten erbjuder 
samtalsstöd till tjejer i åldersgruppen 12–25 (ungefär) via chatt, telefon och frågelåda en kväll i 
veckan mellan 18.00 – 21.00. Samtliga av de volontärer som intervjuats har varit verksamma 
inom jouren i ungefär tre till fyra år. Volontärerna kommer benämnas Wilma, Matilda och Alice 
men heter egentligen något annat. 
  
Den kvinnoklinik där kuratorerna är verksamma tillhör ett sjukhus i en mellanstor svensk stad 
och klinikens generella fokus är kvinnosjukvård. Utöver de tre kuratorer som är anställda finns 
bland annat läkare, barnmorskor och sjuksköterskor. Kuratorerna är utbildade socionomer och de 
har båda någon form av psykoterapeutisk grundutbildning (steg-1). Kliniken styrs av en 
enhetsledning. Kuratorernas arbete på kliniken innebär att bistå patienterna med psykosocialt 
stöd. Patienten kan själv boka tid eller, i samband med den gynekologiska undersökning som 
efterföljer ett sexuellt övergrepp, erbjudas framtida kuratorskontakt. Patientsamtalen sker främst 
inne hos kuratorn. De två kuratorerna som deltog i undersökningen hade varit verksamma mellan 
tre och fem år. Kuratorerna kommer benämnas med de fingerade namnen Anneli och Carola. 
 
Stödgivaren och verksamheten 
I följande avsnitt kommer resultatet som presenteras redogöra för de verksamma stödgivarna i 
sina respektive verksamheter. Här presenteras verksamheternas olika förutsättningar samt 
stödgivarnas egna känslor och strategier. Utöver detta kommer stödgivarnas upplevelser av hur 
de själva, och organisationen de tillhör, förhåller sig till andra verksamheter som arbetar med 
samma målgrupp, samt organisationernas olika fokus vad gäller individ eller samhällsnivå, att 
behandlas i avsnittet. Vad stödgivarna själva upplever kännetecknar ett sexuellt övergrepp och 
de teman de identifierat avseende detta redogörs för.  
 
Verksamheternas förutsättningar 
Identifierade teman som berör verksamheternas olika förutsättningar i form av organisering, 
kunskapsbas, riktlinjer samt möjlighet till kollegialt stöd presenteras i följande avsnitt.  
 
Organisering 
Volontärerna beskriver tjejjouren som en ideell verksamhet som drivs av volontärer. Enligt en av 
volontärerna, Matilda, är tjejjouren en del av Roks och därmed behöver verksamheten förhålla 
sig till vissa riktlinjer som huvudorganisationen har. Hon menar dock att de inom jouren ändå 
anser sig vara fristående. Även Anneli, kurator, berättar att det inom kvinnokliniken finns 
riktlinjer att förhålla sig till. Wilma som är volontär i jouren beskriver de verksamma inom 
jouren som “eldsjälar”. Samtliga volontärer beskriver att deras roll gentemot målgruppen präglas 
av att de är ideella och inte professionella och att deras uppdrag därmed handlar om att lyssna på 
och stötta de stödsökande. En av dem berättar: 
  

Tjejjouren är en ideell organisation som arbetar främst med att stötta, stärka och lyssna på unga tjejer som 
hör av sig till oss via chatt, telefon, frågelåda och mail [...] ibland gör vi andra besök i skolor och sådär men 
den främsta verksamheten är i mötet med tjejerna. – Wilma, volontär 
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Det finns därmed också en aspekt av utåtriktat arbete inom jouren men det är främst den 
stöttande funktionen som anses central. Kvinnoklinikens huvudsakliga uppdrag är till skillnad 
från tjejjouren att bedriva kvinnosjukvård. Kliniken består av ett antal olika enheter och några av 
dessa är enligt kuratorn Anneli en mottagning, en gynekologisk vårdavdelning, 
specialistmödravård, förlossning och en fertilitetsenhet. På kliniken finns utöver kuratorerna 
också andra professioner såsom läkare, sjuksköterskor och barnmorskor varav samtliga kommer 
i kontakt med målgruppen. Kuratorernas främsta uppdrag är att erbjuda målgruppen 
samtalskontakt, och klinikens andra kurator, Carola, beskriver att hon i sin yrkesroll ska “stå för 
det psykosociala perspektivet”. Hon utvecklar vidare: 
  

Det [psykosociala perspektivet handlar om] människan, upplevelser av att vara inom sjukvården. Vi pratar 
ju om tankar och känslor mer. Vad har det inneburit för dig att vara här [...] Det är ju att de får komma hit 
och prata om det de varit med om. – Carola, kurator 

  
Med andra ord tycks kuratorn bistå med ett stöd som kompletterar eller tillför något annat utöver 
den hjälp patienten får från övrig sjukvårdspersonal. Anneli är inne på samma spår och menar att 
hennes uppdrag är att “möta upp patientens känslomässiga mående”. Sammanfattningsvis är 
alltså kvinnokliniken en del av sjukvården medan tjejjouren utgör en egen ideell verksamhet. 
Volontärerna engagerar sig i rollen som volontärer medan kuratorerna främst iklär sig en 
professionell yrkesroll. 
  
Kunskapsbas 
Gemensamt för båda organisationerna är att det krävs någon form av utbildning för att vara 
verksam inom dem. Typen av utbildning, samt huruvida utbildningen erbjuds internt eller ej 
skiljer sig dock mellan de två verksamheterna. Enligt kuratorerna på kvinnokliniken krävs en 
socionomutbildning och fem års arbetslivserfarenhet för att arbeta som kurator i verksamheten. 
Båda kuratorerna berättar att de har olika grundläggande psykoterapiutbildningar (steg-1), men 
att detta inte är något anställningskrav. Det finns även en begränsad möjlighet till intern 
kompetensutveckling i form av kortare utbildningar. Det är ledningen som beslutar vilken 
utbildning kuratorn kan ta del av. Inom tjejjouren föreligger inte något krav på 
universitetsutbildning. Istället krävs att volontärerna går en så kallad studiecirkel; en form av 
utbildning som hålls internt för nya volontärer. Studiecirkeln arrangeras av volontärerna själva 
där relevanta ämnen för verksamheten tas upp och diskuteras tillsammans. Två av volontärerna, 
Alice och Matilda, nämner att det finns möjlighet till fortbildning om detta skulle önskas men att 
det inte är något krav för att vara verksam inom jouren. 
  
Riktlinjer 
Verksamheterna skiljer sig åt gällande de riktlinjer som finns att förhålla sig till samt det ansvar 
de har gentemot målgruppen. Kuratorerna beskriver att de arbetar under strikt sekretess men har 
anmälningsplikt i samtal med minderåriga. Det är därmed deras skyldighet att göra en 
orosanmälan till socialtjänsten om det föreligger skäl för detta. Volontärer inom tjejjouren avger 
ett tystnadslöfte och har därmed sekretess, men till skillnad från kuratorerna har de ingen 
anmälningsplikt. Kuratorerna tar precis som i övrig sjukvård personuppgifter och journalför all 
kontakt med sina patienter. Volontärerna å andra sidan raderar e-post från stödsökande så att de 
ej ska kunna spåras och de stödsökande är i chatt och telefonsamtal helt anonyma om de själva 
vill. Volontärerna berättar att de anser de stödsökandes anonymitet som en central aspekt i 
verksamheten. En av dem resonerar kring funktionen av att de stödsökande är anonyma: 
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Jag tror att anonymiteten är jätteviktig, alltså jätte-jätteviktig, och [...] att vi har tystnadslöfte och ingen 
anmälningsplikt, det gör nog verkligen att de känner att de kan prata helt utifrån sig själva [...] jag tror att de 
flesta av våra kontakter [...] inte [skulle] höra av sig om det inte var anonymt. Det är liksom grunden i hela 
vårt stöd liksom. Att [...] jag hörde av mig en gång och sen hörde jag aldrig av mig igen men jag fick i alla 
fall prata en stund – Wilma, volontär 

  
Enligt Wilma är det med andra ord nästan en förutsättning för verksamhetens arbete att de 
stödsökande kan vara anonyma, risken är att de stödsökande inte vågar höra av sig om 
verksamheten tar personuppgifter eller dokumenterar. Vidare riktar sig tjejjouren till tjejer i 
ungefär åldrarna 12 till 25 (dock menar volontärerna att de inte nekar någon som kontaktar dem) 
medans kvinnokliniken huvudsakligen tar emot patienter som utsatts för sexuella övergrepp och 
är över 21 år (boende i kommunen) alternativt 15 år och uppåt (boende utanför kommunen). 
  
Kollegialt stöd 
Inom båda organisationerna erbjuds olika former av stöd till de verksamma stödgivarna. 
Kuratorerna uppger att de har regelbunden extern handledning. Inom tjejjouren finns det 
möjlighet till stöd och handledning av en särskilt utsedd stödperson med socionomexamen som 
själv är verksam inom jouren. Vad gäller stöd och råd från kollegor uppger samtliga stödgivare 
att de har ett gott kollegialt stöd. Carola, kurator, upplever att kvinnoklinikens kuratorer har ett 
“jättebra och nära samarbete”, Anneli förklarar att det finns många möjligheter att lyfta frågor, 
hämta stöd och “bolla patientärenden” med varandra. Likt kuratorerna beskriver Matilda, 
volontär, att det finns möjlighet att “bolla [samtal med stödsökande] med varandra”. Detta för att 
få möjlighet till “debriefing”, som Wilma beskrev det, att få prata om hur det känns, att få 
feedback och stöd. Inom tjejjouren finns det möjlighet till detta under och efter jourtid samt 
under månadsmöten beskriver Wilma. Kvinnoklinikens kuratorer ses en gång i veckan för att 
samråda och diskutera patientärenden. Carola berättar att hon inte rådfrågar andra professioner 
inom verksamheten såsom läkare och barnmorskor gällande patienter som utsatts för sexuella 
övergrepp, detta då hon menar att hon och övriga professioner “inte pratar samma språk […] när 
det gäller såna saker ”. 
  
Stödgivarens känslor och strategier 
Samtliga stödgivare, oavsett organisation, uppger att kontakten med hjälpsökande får dem att bli 
berörda, känna medkänsla och empati. Volontärerna uppger att kontakten kan leda till känslor av 
hjälplöshet i rollen som stödgivare samt frustration och ilska gentemot samhället. Både 
volontärerna och kuratorerna redogör för att de har utvecklat olika strategier för att lättare 
hantera kontakten med de hjälpsökande. Detta tycks vara något som en lär sig allt eftersom en 
får mer erfarenhet. Anneli, kurator, upplever att hon med tiden lärt sig hantera eventuella svåra 
känslor som kan uppkomma i mötet med en patient. Carola uttrycker det som att hon känner 
empati men inte längre förfasas inför de enskilda berättelserna. En volontär uttrycker att hon lärt 
sig att distansera sig och nu kan förhålla sig till sin roll som volontär genom att tänka att hon gör 
så gott hon kan: 
  

Jag brukar ju ofta kunna liksom distansera mig på nåt sätt och ändå försöka tänka att nu är jag här och nu 
lyssnar jag och nu gör jag så gott jag kan och sen så har jag gjort det jag kunde och förhoppningsvis så 
kunde jag hjälpa den här personen, och då är det bra liksom. Och då känner man ju ändå [...] [att] man har 
gjort det man ska [...] jag upplever [att] för många som inte varit aktiva så länge [...] i jouren så kan det va 
lite svårare [...] många känner sig väldigt påverkade i samtalet – Wilma, volontär 
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Bland både kuratorer och volontärer nämns vikten av att som stödgivare ”ha koll på sina egna 
känslor” (Anneli, kurator), med andra ord att i någon form kunna hantera dem och inte lägga 
över det en själv känner inför den hjälpsökandes berättelse, på den hjälpsökande. 
  
Hjälpa vidare 
Stödgivarna inom båda verksamheterna berättar att de arbetar med att hjälpa målgruppen vidare 
till andra instanser för stöd och hjälp. Att uppmuntra till vidare kontakt med exempelvis kurator 
eller polis tycks vara en väl integrerad aspekt av tjejjourens arbete med målgruppen. 
Volontärerna Alice och Wilma uttrycker att de i kontakten med de stödsökande arbetar aktivt för 
att uppmuntra dem att söka annan professionell hjälp samt att visa och informera vilken hjälp 
som finns: 
  

Sen så uppmuntrar ju vi alltid såklart, vi kan ju inte sitta där och spä på deras myndighetsförakt typ [...] vi 
måste ju säga "det här har du rätt till" och det finns ju liksom hjälp att få. Så vi måste ju liksom hänvisa till 
det [...] alltså det är ju skitsvårt att strida för sin vård eller strida för sin rätt eller strida för stöd om man mår 
dåligt, men att man ibland ändå kanske kan fortsätta uppmuntra till det, och uppmuntra till att det finns 
kanske någon annan som de kan höra av sig till. Det bemötande du fick av den här personen, det var inte 
korrekt och det var dåligt och det finns möjlighet att det finns nån annan som är bättre. Och det är du värd – 
Alice, volontär 

  
Att hänvisa den hjälpsökande vidare till andra instanser är inte lika vanligt förekommande inom 
kvinnokliniken. Carola uppger att hon kan remittera patienten vidare till psykiatrin och 
vårdcentral eller söka upp information om vilka möjligheter det finns för patienten att få hjälp på 
annan ort. Anneli nämner att hon beroende på patientens ålder och hemkommun kan slussa 
patienten vidare till en stödgivande enhet inom kommunen som erbjuder stöd för brottsutsatta 
ungdomar i åldern 15–20. I övrigt uppger kuratorerna inga regelbundna externa 
samarbetspartners. 
  
Strukturellt och individuellt fokus 
De två verksamheterna arbetar med samma målgrupp men skiljer sig i utformning och 
organisering. Enligt samtliga volontärer beskrivs tjejjouren som en organisation som präglas av 
ett radikalfeministiskt eller intersektionellt feministiskt perspektiv. En volontär uppger att 
organisationen och dess volontärer ”erkänner att det finns en maktstruktur i samhället som 
missgynnar kvinnor och flickor och att män är de som har övertaget […] vi erkänner ett 
patriarkat” (Matilda, volontär). Den feministiska utgångspunkten ligger sedan till grund för hur 
volontärerna inom organisationen bemöter och pratar med de stödsökande. En volontär berättar: 
  

Kvinnor utsätts för sexuellt våld just för att de är kvinnor och de gör det på större basis än män. Och att man 
kan se att det finns ett liksom kvinnohat i det och att vi förstår det när vi bemöter kvinnorna, det den 
personen har blivit utsatt för har ingenting med den att göra, det har ingenting med den personens klädval 
att göra eller alkoholkonsumtion att göra, utan det handlar om att vissa människor tar sig rätten att utnyttja 
andra människors kroppar. Det handlar inte alltid om sex heller utan det handlar om en maktdemonstration. 
Och det är väl lite det vi förhåller oss till [i] hur vi pratar med tjejerna – Alice, volontär 

  
Utöver jourarbetet jobbar organisationen därför utåtriktat och opinionsbildande med 
målsättningen att förebygga och minska våld samt förändra samhället. Wilma berättar att 
organisationen egentligen arbetar med förhoppningen att jobba bort sig själva, att deras 
målsättning är att ingen ska utsättas för sexuella övergrepp. På kvinnokliniken arbetar 
kuratorerna efter ett antal olika teorier eller teoretiska förklaringsmodeller för att förstå 
patienterna och vad de varit med om. Kuratorerna utgår bland annat från ett psykosocialt fokus 
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och arbetet handlar till stor del om att förstå patienten i det sammanhang den befinner sig i. 
Anneli berättar att hon jobbar mycket med patientens egna känslor och tankar. Carola nämner att 
hon inte bara jobbar efter en teori i arbetet med patienterna, utan snarare har ett eklektiskt 
tillvägagångssätt där hon använder det arsenal av teorier hon har kunskap inom, exempelvis om 
kristeori, kognitiv beteendeterapi (KBT) och trauma. Hon berättar om sitt uppdrag som kurator: 
  

Min uppgift blir att hjälpa patienten att stanna upp vid olika saker, berätta lite mer än vad hon gjort för 
andra. Hur var det då? Vad tänkte du? Vad kände du? – Carola, kurator 
  

Kuratorernas fokus ligger därmed på patientens interna processer och var patienten befinner sig 
rent tanke- och känslomässigt. Sammanfattningsvis tycks alltså volontärerna ta sin utgångspunkt 
i strukturella förklaringsmodeller om kön och makt i sin kontakt med de stödsökande. 
Kuratorerna tar istället sin utgångspunkt i det psykosociala (patienten i en kontext) när de 
bemöter målgruppen. 
  
Kännetecken på sexuella övergrepp 
Samtliga stödgivare ombads under intervjutillfällena beskriva deras förståelse av sexuella 
övergrepp, samt likheter och skillnader mellan de olika berättelser av sexuella övergrepp som de 
kommit i kontakt med. Ett antal teman där likheter och skillnader i stödgivarnas förståelse av 
sexuella övergrepp framkom, dessa redovisas nedan. 
  
Integritetskränkning och avsaknad av samtycke 
Flera av stödgivarna beskriver att avsaknad av samtycke är en viktig del av definitionen av 
sexuella övergrepp. Anneli, kurator, beskriver det som att bli “utsatt mot sin vilja”, volontären 
Wilma beskriver det som att den utsatte upplevt att det “inte kändes okej”. Alice beskriver 
sexuella övergrepp som “avsaknad av samtycke och en sexuellt laddad handling”. Vidare 
beskriver flera av stödgivarna att sexuella övergrepp kännetecknas som en form av kränkning av 
den utsattes person eller integritet. Båda kuratorerna beskriver att övergreppen är 
“förminskande” (Anneli) och Anneli benämner det som “nedvärderande”. Enligt Wilma kan det 
beskrivas som att den stödsökande upplevt att dennes integritet “blivit kränkt”. 
  
Förövaren 
Samtliga volontärer uppger att den gemensamma nämnaren i majoriteten av den stödsökandes 
berättelser är att förövaren är en man. Kuratorerna beskriver istället att förövarna är “väldigt 
olika” (Carola, kurator) och identifierar därmed inga konkreta likheter mellan förövarna. Två 
volontärer beskriver däremot likheter mellan förövare på följande sätt: 
  

Den absolut största likheten är väl att man blivit utsatt av en man. Det är väl egentligen det, sen så kan de ju 
vara [...] från olika åldrar, olika bakgrund, alltså ja det kan ju vara egentligen vilken man som helst - 
Wilma, volontär 
  
Det är ofta män som är förövare [...] det finns ju olika typer av förövare, om man är äldre gentemot om man 
är yngre och beroende på vad man har för relation till varandra och så men, ja, vad ska jag säga, män. - 
Alice, volontär 
  

Stödgivare i båda verksamheterna är entydiga med att relationen som den hjälpsökande haft med 
förövaren innan övergreppet kan variera. En volontär uppger att det vanligaste är att den 
stödsökande kände förövaren innan övergreppet ägt rum. Samtliga stödgivare nämner att 
förövaren kan vara en närstående, exempelvis en partner och/eller vän. Två stödgivare berättar: 
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I de allra flesta berättelser så har ju personen som blivit utsatt känt den som har förgripit sig på dem. Ehm, 
antingen om det har varit i en partnerrelation eller en vän eller någon man har dejtat eller någon släkting, det 
är väldigt sällan det är en helt okänd person. – Matilda, volontär 
  
[Förövarna] kan vara väldigt olika, sen har jag ju ingen koll på dem egentligen utan det är ju bara vad 
tjejerna berättar, det kan ju verkligen vara vem som helst. – Carola, kurator 

  
En volontär berättar även att släktingar kan utgöra förövare och båda kuratorerna beskriver att 
förövaren kan vara någon som varit okänd för den hjälpsökande vid tiden för övergreppet. En 
kurator uppger att det även kan vara en “flyktigt bekant” (Anneli). 
  
Konsekvenser 
Samtliga stödgivare uppger att en vanlig konsekvens av övergreppet är att den hjälpsökande 
upplever känslor av skam över det de blivit utsatta för. Alice, volontär, beskriver att den 
stödsökande kan uppleva sig vara “medskyldig i det som har skett”. Anneli, kurator, beskriver att 
känslor av skam kan hindra att patienten berättar för andra om det den blivit utsatt för. Carola 
förklarar att skammen kan bli en del av patientens identitet och hindra denne från att berätta för 
andra: 
  

De skuldbelägger sig själva ibland. Eller ganska ofta. Om jag inte hade varit så full eller om jag inte hade 
följt med honom hem eller om jag inte låtit honom komma hem till mig. [Vissa] har inte berättat för någon, 
burit på det själva [...] man skäms över att vara någon som har blivit utsatt. - Carola, kurator 

  
Volontären Wilma beskriver att hon “upplever att de [stödsökande] har liknande känslor inför 
det som de varit med om”. Detta bekräftas av en annan volontär, Alice, som beskriver att den 
största likheten mellan stödsökande är hur de känner och mår efter övergreppet. Vidare nämner 
båda kuratorerna att det ofta förekommer känslor av rädsla hos patienten och att övergreppet ofta 
förknippas med chock eller något som varit oväntat. En kurator beskriver vidare att förutom 
rädsla kan andra känslor uppstå efter övergreppet. Hon förklarar: 
  

Känsla av utsatthet, känsla av att ha blivit utnyttjad på grund av att nån annan har använt dem för sina egna 
behov, förminskad som människa, kontrollförlust, bristande tillit till andra människor blir konsekvensen [...] 
saker man tar för givet, tilliten till andra människor, ökad osäkerhet, rädsla för att gå ut, göra sina vardagliga 
saker. – Carola, kurator 

  
Anneli beskriver också att det kan vara svårt för patienten att komma till kvinnokliniken för 
samtal då sjukhuset kan påminna om traumat, särskilt om patienten varit på kliniken för 
läkarundersökning samma dag som övergreppet ägt rum. 
  
Stödgivaren och den hjälpsökande 
I följande avsnitt presenteras resultat som redogör för en mer inter-individuell nivå, det vill säga 
kuratorerna och volontärernas relationer till, alliansbildning med samt bemötande av de 
hjälpsökande som de stöttar.  
  
Härbärgering och stöd 
Centralt för de båda organisationerna är hur deras primära arbete med de hjälpsökande går ut på 
att ge stöd. Anneli säger att hennes arbete med de patienter som utsatts för sexuella övergrepp 
bland annat handlar om rådgivning men också om att stötta patienten känslomässigt. Kuratorn 
Carola benämner den hjälp hon bistår målgruppen som ”samtalsstöd”. Två av volontärerna, 
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Wilma och Alice berättar att de jobbar med att stötta, stärka och ge råd till den stödsökande och 
Matilda benämner just stödsamtal som verksamhetens kärna. För båda organisationerna tycks 
alltså samtalsstöd vara något centralt. Ytterligare en likhet är organisationernas fokus på den 
hjälpsökandes upplevelse – volontärerna förklarar att de stödsökande får hjälp att sätta ord på sin 
upplevelse och att de försöker använda de benämningar som den stödsökande själv använder när 
hon pratar om övergreppet. Anneli, förklarar att regelbundna kuratorsbesök erbjuds för att 
patienten ska få möjlighet att bearbeta sin upplevelse. Kuratorernas fokus på just bearbetning och 
behandling blir tydligt när de redogör för hur de i stödsamtalen arbetar med patientens tankar och 
känslor på olika sätt, detta som en del i ett led att hjälpa patienten att röra sig framåt i sin 
bearbetning, att se en framtid. Volontärerna redogör istället för att de inte är professionella så 
“funktionen är ju att vi lyssnar och vi stöttar och vi tror på tjejen och försöker validera” (Alice). 
En kurator berättar: 

  
Det är sällan någon har ställt frågan “när kände du att det här var över, när kände du dig trygg igen?” För 
det är ju den känslan som blir viktig att kunna återgå till, det här jobbiga som har varit, det har hänt och man 
kommer behöva leva vidare med det [...] Att vara med nära och kära uppmuntras, ta emot all hjälp och stöd 
man bara kan få, återgå till vardagen ändå, även om det är svårt […] det är där man ska leva och det är där 
framtiden finns. – Carola, kurator 

  
Det är alltså viktigt att patienten får bearbeta det som hänt för att kunna blicka framåt och ett 
stöttande nätverk runt patienten anses viktigt. Även volontärerna framhåller vikten av att erbjuda 
stöd och gör detta genom att stötta den hjälpsökande att förstå och sätta ord på det som hänt. 
Båda verksamheterna erbjuder således den hjälpsökande olika former av samtalsstöd, men 
formen skiljer sig något mellan verksamheterna då kuratorerna har samtal ansikte mot ansikte 
medan volontärerna pratar med den hjälpsökande exempelvis via chatt eller telefon. 
  
Att den hjälpsökande får prata om det hon varit med om och dela upplevelsen med någon annan 
är något som representanter från båda organisationerna lyfter som centralt. En volontär säger att 
stödgivaren fyller funktionen av ”någon att prata med, någon som lyssnar” (Wilma). Att de 
hjälpsökande känner sig ensamma är något båda verksamheter lyfter. Stödgivaren fyller en 
funktion i att den hjälpsökande slipper bära på upplevelsen ensam. Wilma berättar att syftet är att 
“de inte ska behöva känna sig så ensamma i det de varit med om” och en kurator berättar att hon 
ska hjälpa patienten att börja bearbeta händelsen så att hon inte ska “behöva gå med det här 
ensam och må ännu sämre” (Anneli). Carola berättar att det finns en funktion i att patienterna får 
dela upplevelsen med någon annan och att någon annan är intresserad av att höra, just för att 
många har ”känt sig väldigt ensamma och utsatta under tiden det hände”. Kuratorerna pratar om 
vikten av att lyssna främst i termer av härbärgering, Anneli menar att det kan vara skönt för 
patienten “att det är någon professionell som har träffat andra i liknande situation som lyssnar”. 
Hon menar även att hon som kurator behöver “ha koll på sina egna känslor som professionell så 
att man klarar av att härbärgera kvinnans upplevelse”. 
  
Den hjälpsökande som subjekt 
Att bemöta och behandla den hjälpsökande som ett subjekt – en handlande, självbestämmande 
individ med makt över sitt eget liv – är något som flera av stödgivarna framhåller som viktigt i 
mötet med den hjälpsökande. I följande avsnitt beskrivs stödgivarnas förhållningssätt till den 
hjälpsökande som ett subjekt och hur detta kommer till uttryck. Följande teman presenteras: 
egenmakt, lyssna in och på hennes sida.  
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Egenmakt 
En volontär beskriver deras huvuduppgift som att erbjuda “hjälp till självhjälp” (Matilda). Alice 
resonerar att den stödsökande kanske upplever att den har makt i samtalet med jouren eftersom 
det är den stödsökande själv som initierar kontakten och kan vara helt anonym. Den stödsökande 
har därmed makt att avsluta samtalet eller chatten med jouren när hon själv vill. Wilma 
framhåller vikten av att de stödsökande aldrig ska uppleva någon form av tvång att berätta eller 
svara på frågor. Samtliga volontärer beskriver att kontakten alltid är på den stödsökandes villkor. 
Carola, kurator, beskriver att gällande patientens återhämtningsprocess ligger det största ansvaret 
på patienten, det är patienten själv som behöver “göra jobbet utanför de här väggarna”. Hon 
berättar att hon arbetar med att hjälpa patienten att förhålla sig till det som har hänt och att 
samtidigt kunna blicka framåt för att “hitta ett sätt att förhålla sig till dåtid och nutid. Det som 
har hänt har hänt [...] men härifrån och framåt, vad vill du fylla livet med ändå? Vart var du på 
väg innan det här hände?”. Carola avser således att hjälpa patienten framåt i sin återhämtning 
men menar att det största arbetet i någon bemärkelse alltid ligger hos patienten själv. 
  
Lyssna in 
En annan viktig aspekt i mötet med den hjälpsökande är att vara lyhörd för vad denne vill, menar 
en volontär. Hon uttrycker att det är viktigt att inte “pressa eller vara för påtryckande” (Matilda). 
En annan volontär, Alice, berättar att hon brukar fråga den stödsökande om hon får ställa frågor 
om övergreppet. Kuratorerna beskriver att det är viktigt att inte bara köra på i samtalet med 
patienten. Detta bekräftas av Alice som säger att hon undviker att “dundra på” i samtalet med 
den stödsökande. Anneli, kurator, förklarar att det är viktigt att stämma av med patienten, att “få 
ett okej” och känna in vad den vill och inte vill berätta; detta för att patienten inte ska uppleva 
samtalet med kuratorn som ännu en form av övergrepp. 
  
På hennes sida 
Samtliga volontärer redogör för vikten av att tro på den stödsökandes berättelse. En volontär 
beskriver det som att alltid vara “på tjejens sida” (Matilda). Två volontärer uppger att det är 
viktigt att betona den egna berättelsen och att därmed inte lägga “ord i personens mun” 
(Matilda). Alice förklarar att syftet är att den stödsökande själv ska komma till insikt om vad den 
vill eller hur den vill gå vidare, exempelvis gällande att göra en eventuell polisanmälan. Två av 
volontärerna lyfter även att det är viktigt att validera och stärka den stödsökande. De berättar: 

  
Om det är första gången [den stödsökande berättar] så är det mycket viktigt att trycka på mod och validera 
vad det är som har hänt [...] att man försöker få dem att känna sig ändå lite som subjekt i det hela och [...] att 
man liksom säger att [...] det går att få må bra igen och man visar att det finns liksom hjälp att få – Alice, 
volontär 
  
Ofta så upplever jag att vi kanske är de första som de hör av sig till [...] De kanske hör av sig till oss och 
testar att berätta vad de varit med om. Och det vi gör då är ju främst att lyssna men också liksom att 
bekräfta [...] att vi har hört vad de säger och stöttar dem i det de varit med om. Och försöka liksom stärka 
dem. [...] Om de hör av sig och jag vet att det är första gången [dem berättat om övergreppet], då upplever 
jag att det finns [ett] väldigt stor[t] stort ansvar från min sida att verkligen bekräfta henne [...] säga det att, 
ah men vad bra att du hörde av dig, eller vad bra att du berättade det här för mig. Ofta kan man säga att man 
känner sig.…men stolt över dem, att de har hört av sig. – Wilma, volontär 
  

Wilma uttrycker vikten av att berätta för de stödsökande att de varit modiga som berättat om det 
de varit med om. En kurator, Carola, understryker betydelsen av att tydliggöra för patienten att 
det hon utsatts för “inte är okej”. Hon brukar även uppmuntra patienten att ta emot all hjälp som 
hon kan. Vidare berättar Anneli att det är viktigt att det finns en “ömsesidig respekt” mellan 
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kurator och patient. Även en volontär nämner vikten av att visa den stödsökande respekt och att 
inte anta någon “expertroll” (Matilda). 
  
Relation och allians 
Relationsbygge mellan stödgivare och hjälpsökande tycks viktigt hos både kuratorerna och 
volontärerna. Gemensamt för redogörelserna från de båda är att de som stödgivare måste värna 
om att den hjälpsökande känner sig trygg för att en allians och ett förtroende ska kunna 
utvecklas. En kurator, Carola, menar att hon i samtal med patienten behöver vara medveten om 
att människor i kris är särskilt sårbara. Anneli uppger att det centrala i samtalet med patienten är 
att få denne att känna att någon “finns där” och är “närvarande”. Hon försöker även visa 
“omsorg, vänlighet [...] trygghet och stadighet”. Carola menar att en väsentlig del av att skapa 
förtroende är att trygga upp patienten. En volontär för ett liknande resonemang och förklarar att 
hon försöker skapa ett “tryggt rum för den stödsökande” (Alice) som en del av att upprätta en 
allians. 
  
Ett öppet förhållningssätt som stödgivare är ytterligare en viktig aspekt som både volontärer och 
kuratorer nämner. För Anneli är det viktigt att hon förhåller sig öppet och tar emot patientens 
berättelse, det är enligt henne ett sätt att vara närvarande. Även volontärerna pratar om öppenhet 
som en del i hur de bemöter de stödsökande och pratar om detta i termer av normkritik; att inte 
vara dömande eller lägga några värderingar i det den sökande berättar. En volontär uppger att det 
är viktigt att “vara medveten om att [...] förövaren kan vara en kvinna [...] så man ska inte räkna 
med att det är på nåt sätt innan den stödsökande har sagt det” (Alice). En strategi som uppges 
vara central bland både kuratorer och volontärer för att skapa trygghet är ett kravlöst 
förhållningssätt gentemot den hjälpsökande och dennes upplevelse. 
  
Anneli menar att det kan vara bra att prata med en professionell som har erfarenhet av att ha hört 
liknande berättelser tidigare. Då volontärerna är ideella och därmed inte professionella är de 
tydliga med att dem inte är experter. Två volontärer beskriver sig själva som en sorts 
“storasyster” åt de stödsökande. Alice beskriver att volontärernas funktion är att vara en sorts 
“vän”. Wilma menar att de stödsökande lättare kan identifiera sig med dem som de pratar med 
eftersom att volontärerna själva identifierar sig som tjejer och då volontärer och stödsökande ofta 
är relativt nära i ålder. Alice beskriver sin roll som “tjejer som lyssnar på tjejer”. Både en 
kurator, Anneli, och två volontärer, Alice och Matilda, beskriver sin roll som stödgivare som att 
helt enkelt vara en “medmänniska”. En volontär förklarar funktionen av att vara ideell såhär: 
  

“[Det är] de som vill organisera sig frivilligt som har kommit på [...] att den här funktionen liksom behövs. 
Det finns ju en funktion i att bara vara en medmänniska”. – Alice, volontär 
  

Kuratorerna uppger att vissa patientkontakter kan bli långvariga, en berättar att patienten får 
komma på samtal så länge den har behov av det, hon säger ”jag vill inte lämna någon i sticket 
om patienten inte känner att den är klar på något sätt. Utan jag tänker att det är viktigt att hålla 
kvar, så länge patienten själv har behov av det” (Anneli). Inom tjejjouren blir ofta kontakterna 
med stödsökande kortare och då de stödsökande är anonyma är det svårt att veta huruvida en 
hjälpsökande är återkommande. 
 

6. Analys  
I detta avsnitt analyseras resultatet med utgångspunkt i Bourdieus begrepp fält och doxa samt 
Goffmans rollteori. Analysens första del fokuserar främst på tjejjouren och kvinnokliniken som 
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organisationer och hur dessa kan förstås med hjälp av Bourdieus begrepp. Analysens andra del 
fokuserar främst på stödgivarna i relation till de hjälpsökande och hur mötet mellan dessa kan 
förstås i relation till analysens första del men också med hjälp av Goffmans teori.  
 
Verksamheternas och stödgivarnas egna förutsättningar 
I följande avsnitt kommer teman som presenterats i studiens resultat att analyseras och förstås 
med hjälp av begreppen fält och doxa. Följande rubriker redovisas: Skilda förutsättningar inom 
verksamheterna, doxan– ovan- eller underifrån?, andra förutsättningar som präglar 
verksamheterna, olika krafter styr verksamheternas doxa, individuellt och strukturellt fokus, 
hjälpa vidare, doxan formar bemötandet samt en avslutande sammanfattning av avsnittet.  
 
Skilda förutsättningar inom verksamheterna 
På kvinnokliniken arbetar ett antal olika professioner; läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och 
kuratorer bedriver alla kvinnosjukvård utifrån olika perspektiv, exempelvis fysiskt, psykiskt 
och/eller psykosocialt. Arbetet kan därmed förstås ske inom sjukvårdens medicinska eller 
biopsykosociala kontext. Begreppet fält kan förstås som sociala arenor inom vilka det finns 
grupperingar av aktörer (människor). Dessa aktörer är uppdelade i olika fält baserade på 
exempelvis deras yrkestillhörighet. Fältet kan även bestämmas av vetenskapliga, politiska eller 
intellektuella riktningar (Gytz Olesen, 2004; Carle, 2015). I och med dess funktion inom 
sjukvården och de yrkesgrupper som finns inom kvinnokliniken, kan kliniken förstås utgöra ett 
fält. Bourdieus fält används ofta tillsammans med begreppet doxa, där varje fält präglas av en 
given doxa, det vill säga de traditioner och förgivet-taganden som präglar fältet och dess aktörer 
(Carlhed, 2011; Gytz Olesen, 2004; Järvinen, 2003). Bourdieu (1977) beskriver doxa som något 
så naturligt och självklart att det ofta inte ens diskuteras. Då det medicinska perspektivet kan 
anses naturligt inom hälso-och sjukvården (Carlhed, 2011), det fält som kvinnokliniken tillhör, 
och bland majoriteten av de professioner som är verksamma därinom (läkare, barnmorskor och 
sjuksköterskor) kan den medicinska eller biopsykosociala kontexten tänkas utgöra en del av 
fältets förhärskande doxa. Kuratorerna bedriver dock inte medicinsk utan psykosocial behandling 
och har en samhällsvetenskaplig och psykoterapeutiskt inriktad utbildning. Kuratorerna, som i 
detta fall är tre stycken inom kliniken, kan därmed förstås befinna sig i en annan doxa än övrig 
sjukvårdspersonal. Detta skulle delvis kunna förklara varför en kurator säger att hon inte 
diskuterar patientgruppen med läkare och barnmorskor för att de ”inte pratar samma språk […] 
när det gäller sådana saker”. Att kuratorn upplever att hon och sjukvårdspersonalen inte talar 
samma språk, skulle alltså kunna förstås som att kuratorernas psykosociala förhållningssätt utgör 
en del av den doxa som råder inom kuratorernas egna, avgränsade fält. Det blir med andra ord en 
psykosocialt präglad doxa i en medicinskt präglad doxa, vilket resulterar i kuratorns och 
vårdpersonalens sätt att tala om och med varandra. Att kuratorn upplever att hon och övrig 
sjukvårdspersonal pratar olika språk kan därmed också vara ett resultat av den profession hon 
tillhör jämfört med de andra yrkesverksamma inom fältet. Detta då, enligt Carlhed (2011), 
socionomer inte i grunden tillhör det medicinska fältet. Den doxa som dominerar ett fält gör så 
oavsett vilka subfält eller undergrupperingar som existerar inom fältet (Carlhed, 2011). Därmed 
kan kuratorerna trots att de inte är medicinskt skolade, förstås präglas av sjukvårdens medicinska 
doxa inom vilken de är verksamma. 
 
Till skillnad från kvinnoklinikens roll som offentligt styrd verksamhet är tjejjouren en ideell 
verksamhet med feministisk grund som drivs av engagerade volontärer. Jouren står under en 
huvudorganisation men är till stor del fristående. Det krävs ingen akademisk utbildning för att 
vara verksam inom jouren men en intern studiecirkel anordnas av jourens volontärer. Enligt 
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stödgivarna är utbildningen fokuserad på ämnen som anses relevanta för jouren och volontärerna 
är därmed inte professionella och åberopar inte heller någon expertkunskap. Det arbete som 
utförs inom ramen för verksamheten kan förstås utgöra en del i ett led av att på sikt förändra 
samhället. Utifrån begreppen fält och doxa kan tjejjoursrörelsen tänkas utgöra ett fält som ideell 
organisation, där den radikalfeministiska utgångspunkten vilken “erkänner ett patriarkat” kan ses 
utgöra en del av den doxa som dominerar fältet. Inom denna doxa finns sedan antaganden om att 
det finns samhälleliga strukturer som missgynnar kvinnor och gynnar män.  
 
Stödgivarna inom de två verksamheterna kan alltså förstås tillhöra två separata fält – ett ideellt 
och ett medicinskt fält.  Enligt Helmersson (2017) kan stödgivande verksamheter såsom kvinno- 
och tjejjourer förstås utgöra så kallade stödfält - en utveckling av Bourdieus fältbegrepp. Inom 
stödfältet konkurrerar sedan aktörerna eller verksamheterna genom de olika arbetssätt och 
traditioner de har eller utgår ifrån (a.a.). Tjejjouren kan därmed, med utgångspunkt i deras 
stögivande funktion, förstås tillhöra stödfältet. Det är också tänkbart att kuratorerna i sin roll som 
psykosociala stödgivare inom sjukvården, kan förstås ingå i detta fält. Kvinnoklinikens kuratorer 
och tjejjourens volontärer har därmed stödfältet gemensamt. Att en kurator redogör för att hon 
“inte pratar samma språk” som övrig medicinsk personal på kvinnokliniken, kan i relation till det 
delade stödfältet förstås som att kuratorernas doxa i vissa aspekter är mer lik tjejjourens doxa än 
vad den är lik den doxa som präglar övriga professioner inom kvinnokliniken. Detta blir tydligt 
då stödgivare från båda verksamheter uttrycker att det samtalsstöd de erbjuder är centralt i deras 
arbete med målgruppen. Vidare delar stödgivarna liknande uppfattningar om hur de avser 
bemöta de hjälpsökande, detta exempelvis då både kuratorerna och volontärerna uttrycker att de 
har mycket fokus på den hjälpsökandes egna upplevelser och förståelse av övergreppet. Gytz 
Olesen (2004) menar att det inom ett fält kan finnas olika krafter eller traditioner som 
konkurrerar med varandra. Kuratorernas och volontärernas skilda arbetssätt och 
förklaringsmodeller kan därmed också förstås påverka och påverkas av de olika doxor som råder 
inom den kontext de befinner sig i utifrån den verksamhet de tillhör. Det är således möjligt att 
det inom stödfältet finns olika doxor trots att fältet som helhet har en gemensam funktion och 
utgör ett gemensamt område.  
 
Doxan – ovan- eller underifrån? 
Inom tjejjourens verksamhet utbildar volontärerna varandra och delar av deras samlade 
kunskaper och erfarenheter kan därmed förstås föras vidare i generationer. Detta skiljer sig från 
kuratorerna som har en profession och är anställda – deras utbildning har redan genomförts i ett 
tidigare skede vid universitetet. Centralt i förståelsen av doxa är enligt Järvinen (2003) att doxan 
är självreproducerande och återskapas och befästs när aktörer inom ett fält interagerar med 
varandra och agerar i enlighet med rådande doxa. Att volontärerna själva formar och utför den 
studiecirkel nya volontärer deltar i förstås därmed som ett exempel på hur delar av den doxa som 
präglar verksamheten först skapas och sedan reproduceras av volontärerna själva. Genom 
studiecirkeln kan delar av doxan förstås föras vidare från äldre volontärer till nya volontärer.  
 
Centrala aspekter av den doxa som präglar tjejjouren kan förstås komma från volontärernas 
personliga feministiska övertygelser, erfarenhetsbaserade kunskaper samt från den kunskap som 
skickas vidare när volontärerna interagerar med varandra under studiecirklarna. Delar av 
tjejjourens doxa kan således förstås komma inifrån volontärerna eller “underifrån” – det finns till 
skillnad från kvinnokliniken ingen klar ledning som bestämmer eller reproducerar centrala 
aspekter av doxan, utan dessa skapas utifrån medlemmarnas gemensamma feministiska 
övertygelse där exempelvis radikalfeminism och intersektionell feminism har ett särskilt 
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utrymme. Enligt detta resonemang kan det alltså antas att volontärerna utgör nyckelroller vid 
utformningen och reproduktionen av det egna fältets doxa och därmed även av verksamhetens 
förståelse av sexuella övergrepp.  
 
Kvinnokliniken utgör en del av sjukvården och är således en offentligt styrd verksamhet. Det 
finns därmed en skillnad mellan kvinnoklinikens utformning och tjejjourens ideella utformning. 
Denna skillnad kan bland annat ses i att kuratorerna journalför alla patientkontakter och har strikt 
sekretess samt anmälningsplikt vad gäller personer under 18 år, vilket skiljer sig från tjejjouren 
där den stödsökande är anonym, inga personuppgifter tas och volontärerna inte har någon 
anmälningsplikt. Dessa skillnader kan förstås representera verksamheternas olika förutsättningar 
och därmed också de skilda doxor som råder inom fälten. Kvinnokliniken kan beskrivas som en 
mer hierarkiskt utformad verksamhet än tjejjouren. Detta kan exempelvis ses i hur delar av de 
riktlinjer och förhållningssätt kuratorerna har kommer från en enhetsledning. Delar av den doxa 
som dominerar inom kuratorernas fält kan därmed förstås präglas av hierarkiska strukturer och 
därav komma “ovanifrån”. Detta exemplifieras av att en kurator, Carola, nämner att det är 
ledningen som beslutar vilka interna utbildningar kuratorerna kan ta del av (det vill säga vilka 
föreläsningar, ämnen eller patientgrupper som ska prioriteras).  
 
Centrala delar av verksamheternas doxor kan alltså förstås komma under- eller ovanifrån. 
Tjejjourens doxa kan ses präglas bland annat av verksamhetens feministiska utgångspunkt 
medan kuratorernas psykosociala perspektiv kan ses utgöra en del av kvinnoklinikens doxa. 
Delar av kvinnoklinikens doxa kan också förstås som mer statisk än tjejjourens doxa, eftersom 
kuratorernas utbildning sker externt och då riktlinjer och beslut om kompetensutveckling 
kommer ovanifrån. Tjejjourens feministiska perspektiv och volontärernas personliga 
övertygelser kan förstås som en förutsättning för att verksamheten ska bedrivas på det sätt den 
gör, vilket kan skilja sig från kvinnoklinikens organisering. Där kan det tolkas som att det inte är 
kuratorerna i sig som skapar dessa olika aspekter av doxan vad gäller riktlinjer och organisering, 
dessa reproduceras snarare när kuratorerna pratar med varandra. Därmed kan det antas att 
kvinnoklinikens doxa i högre grad än tjejjourens doxa kan bibehållas oavsett vem som är 
stödgivare.  
 
Andra förutsättningar som präglar verksamheterna 
Hur doxorna ser ut och hur de uppkommer skiljer sig alltså åt mellan tjejjouren och 
kvinnokliniken, detta påverkar sedan verksamheternas utformning och organisering. Förutom 
doxan finns dock andra aspekter som kan förstås påverka verksamheterna. Professionella, 
materiella och hierarkiska faktorer kan ha en inverkan på verksamheternas utformning och 
förutsättningar för arbetet med målgruppen. Kuratorerna är professionella i sin roll och anställda 
vid kliniken, volontärerna är frivilligarbetare och att de ställer upp utan krav på ersättning är en 
förutsättning för verksamhetens existens. Verksamheterna bygger alltså på vitt skilda premisser 
där kuratorerna på grund av sin roll som lönearbetare kan anses mer utbytbara än volontärerna – 
nya kuratorer kan tänkas anställas utan att verksamhetens doxa eller existens nödvändigtvis 
påverkas nämnvärt, men de volontärer som rekryteras bör ha någon samstämmig 
grundinställning med tjejjourens feministiska hållning och ett intresse starkt nog för att involvera 
sig gratis för att verksamheten ska fortleva.  
 
Olika krafter styr verksamheternas doxa 
Ett annat sätt att se på verksamheternas doxor och deras skillnader är genom att titta på vilken 
ledningsstruktur som präglar varje verksamhet. Det är som nämnt kvinnoklinikens enhetsledning 
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som utformar riktlinjer och tar beslut, tjejjouren beskrivs istället av en volontär som en relativt 
platt organisation. Detta kan förstås som att deras verksamhet inte står under ett beslutande organ 
på samma sätt som kvinnokliniken. Enligt Carle (2015) kan aktörer inom ett fält förstås tävla 
med varandra om status och fördelaktiga positioner. Gytz Olesen (2004) menar att aktörerna 
inom ett fält allierar sig och skapar grupper med varandra, de grupper som tillsammans är 
starkast har sedan inflytande på de traditioner och synsätt som härskar inom fältet. Dessa grupper 
kan därmed ha en inverkan på fältets doxa. De dominerande aktörerna, de ortodoxa (Bourdieu, 
1977), kan konkurreras av nya ifrågasättande krafter eller kättare, så kallade heterodoxa (Gytz 
Olesen, 2004). Kättarnas motstånd kan dock ses befästa de ortodoxas uppfattningar, där de nya 
motståndskrafterna anses fel och de ortodoxa anses ha rätt (Bourdieu, 1977). Att kvinnoklinikens 
kuratorer befinner sig i ett fält där det psykosociala perspektivet präglar kuratorernas 
gemensamma doxa, vilken i sin tur befinner sig i en doxa till viss del präglad av en medicinsk 
kontext, kan förstås som att de aktörer med mer makt och inflytande inom fältet är de andra 
professionerna som jobbar utifrån en medicinsk inriktning. Kuratorerna kan på så sätt ses utgöra 
de heterodoxa – de krafter som utmanar den medicinskt präglade doxan bestämd av de ortodoxa 
inom fältet. Samtidigt kan kuratorerna förstås utgöra en, visserligen liten, men stark allians som 
kvarhåller den psykosociala aspekten inom deras doxa. Inom tjejjouren ser det ut på ett annat sätt 
eftersom det kan förstås som att det inte finns någon tydlig ledning eller några tydliga allianser 
mellan olika professioner inom detta fält. Där kan de starka allianserna inom fältet eventuellt 
förstås som de redan verksamma volontärer som beslutar om studiecirkelns innehåll och upplägg 
och på så vis för centrala delar av doxan vidare till efterkommande generationer av volontärer. 
Nya volontärer skulle kunna vara eventuella kättare om de väljer att utmana den rådande doxan. 
Genom att de starkaste aktörerna kvarhåller sin doxa kan det enligt teorin tänkas att den 
dominerande doxan befästs ytterligare.   
 
Individuellt och strukturellt fokus 
Kuratorerna på kvinnokliniken uppger att de arbetar med patientens tankar, känslor och 
psykosociala situation i fokus. Det innebär bland annat om patienten och dennes upplevelse “av 
att vara inom sjukvården”. De uttrycker att de jobbar med behandlande och stöttande samtal för 
att föra patienten framåt efter att de utsatts för sexuella övergrepp. Doxan kan här förstås lägga 
grunden för ett individfokuserat arbete där det naturliga är att patientens behov, mående, tankar 
och känslor står i fokus. En annan tänkbar tolkning är att doxan formas i interaktionen mellan 
kuratorn i sin roll som stödgivare och de arbetssätt som kuratorerna har. Enligt Järvinen (2003) 
påverkas organisationers riktlinjer och dagliga rutiner av den doxa som är dominerande inom det 
aktuella fältet. Således kan den doxa som kuratorerna befinner sig inom påverka deras arbete 
med patienterna. Liknande resonemang kan föras om tjejjourens arbete; tjejjourens verksamhet 
handlar dels om att utföra stödsamtal med de stödsökande som hör av sig, men även om 
opinionsbildning, utåtriktat och förebyggande arbete. Verksamheten utgår från en feministisk 
teoribildning, jobbar för ett samhälle fritt från våld och har som målsättning att jobba bort sig 
själva. Verksamhetens doxa kan därmed förstås lägga grunden för ett mer samhälleligt, 
strukturellt fokus där den enskilda stödsökandes utsatthet förstås som resultatet av patriarkala 
maktstrukturer och ojämlikhet på strukturell nivå. Med andra ord kan både kuratorerna och 
volontärernas förståelse av och arbete med målgruppen förstås vara färgat av de olika doxor som 
osynligt präglar verksamheterna.  
 
Med utgångspunkt i att verksamheternas doxor skiljer sig (tjejjouren med ett eventuellt tydligare 
strukturellt och samhälleligt perspektiv och kvinnokliniken med ett starkt psykosocialt - och 
därmed mer individuellt - perspektiv) är det intressant att titta närmare på stödgivarnas sätt att 
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förstå och definiera sexuella övergrepp och de olika aspekter som berör detta. Både volontärer 
och kuratorer definierar avsaknad av samtycke som ett centralt kännetecken av sexuella 
övergrepp. Båda yrkesgrupperna upplever att sexuella övergrepp leder till någon form av 
integritetskränkning samt skam- och skuldkänslor hos de hjälpsökande. Trots verksamheternas 
olika doxor och deras olika strukturella och individuella synsätt tycks de alltså finnas en likhet i 
deras syn på vad som definierar ett sexuellt övergrepp och vad för konsekvenser ett övergrepp 
har för de som blivit utsatta. Med andra ord kan det antas att stödgivarna förstår sexuella 
övergrepp - som utgör grundförutsättningen för deras skilda verksamheter - på 
överensstämmande sätt. När stödgivarna fick frågan om det finns några likheter eller skillnader 
avseende vem som är förövare gav de dock skilda svar. Samtliga volontärer uppgav att den 
gemensamma nämnaren bland förövarna är att de i majoriteten av fallen är män, sedan kan ålder 
och relation till den stödsökande variera. Kuratorerna uppgav inga gemensamma nämnare utan 
redogjorde för att förövaren kan vara “vem som helst” och relationen till patienten kan variera. 
Enligt Carlhed (2011) påverkar ett fälts rådande doxa hur aktörer väljer att agera, med 
utgångspunkt i vad som inom fältet anses acceptabelt. Aktörers individuella handlingar kan 
därmed inte ses som isolerade händelser utan ska förstås med utgångspunkt i vilket sammanhang, 
fält och doxa aktören befinner sig inom (Carlhed, 2011). Volontärerna och kuratorernas skilda 
sätt att se på vem som är förövare kan därmed förstås bottna i den doxa som råder i deras 
respektive fält. Om tjejjourens strukturella utgångspunkt ses som en central del i deras 
förhärskande doxa, kan detta förklara varför volontärerna uttrycker en syn på sexuella övergrepp 
som något som på en strukturell nivå främst utförs av män, det vill säga som ett resultat av den 
rådande könsmaktsordning de, i enlighet med den radikalfeministiska teoribildningen, tror på. 
Om kvinnoklinikens individfokuserade och psykosociala utgångspunkt ses som en central del i 
deras dominerande doxa, kan detta förklara varför kuratorerna ser varje patientfall som unikt och 
varför strukturella förklaringar eller mönster blir sekundära i deras förståelse av sexuella 
övergrepp. 
 
Hjälpa vidare 
Vad gäller verksamheternas olika syn på – och kunskap om – andra organisationer som arbetar 
med målgruppen kan tjejjouren ses samarbeta med, samt hänvisa till, andra verksamheter på ett 
mer konkret sätt än vad kvinnoklinikens kuratorer uppger att de gör. Detta exemplifieras då 
volontärerna uppger att de brukar uppmuntra den stödsökande att söka professionell hjälp från 
till exempel kurator eller polis och att de trycker på att målgruppen har rätt till professionellt stöd 
och hjälp. Tjejjouren kan därmed tänkas anse att den stödfunktion de erbjuder inte på egen hand 
är tillräckligt för att tillgodose den stödsökandes behov av behandling och/eller stöd. 
Kvinnoklinikens kuratorer uttrycker emellertid ett annat tillvägagångssätt och en annan syn på 
andra aktörers arbete med målgruppen. En kurator, Carola, uppger till exempel att hon kan 
remittera patienten vidare till andra stödverksamheter, ofta andra verksamheter inom hälso-och 
sjukvårdssektorn såsom psykiatrin eller vårdcentraler. Carola berättar att hon inte känner till 
några andra verksamheter som arbetar med målgruppen men är positiv till att det finns stöd som 
erbjuds från annat håll än enbart kvinnokliniken. Kuratorn Anneli uppger att hon inte vet om 
några andra stödinsatser som arbetar med målgruppen förutom kommunens stöd för brottsoffer i 
åldern 15–20. Stödgivarnas perspektiv på och arbete med att hänvisa de hjälpsökande vidare kan 
därmed tänkas formas av de fält som verksamheterna utgör och de doxor som dominerar inom 
sagda fält. Detta skulle kunna vara ett resultat av det strukturella- och samhällsfokus som 
tjejjouren har, kontra det mer individuella, psykosociala och behandlande perspektiv som 
kuratorerna arbetar utifrån.  
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Verksamheternas skilda doxa kan förstås påverka stödgivarnas syn på sina roller vilket kan vara 
en möjlig förklaring till huruvida den hjälpsökande uppmuntras att söka annan kontakt eller inte.  
Exempelvis uttrycker volontärerna att de har en stöttande roll där de ser sig själva som 
“storasystrar” och “medmänniskor”, medan kuratorerna är professionella och har som syfte att 
utföra behandling – det vill säga att aktivt arbeta med patienten och inte hänvisa denne vidare 
kan ses som en del av kuratorns yrkesmässiga uppdrag. Att volontärerna hänvisar vidare till 
“professionella” stödinsatser kan förklaras utifrån att de själva är tydliga med att de är ideella, 
och därmed inga experter, samt att de har som syfte att fungera som ett stöd. Det är således 
möjligt att jourens stöttande funktion främst ska förstås som ett komplement till andra 
verksamheter. Vidare menar volontärerna att de förutom att hänvisa de hjälpsökande vidare till 
andra organisationer för stöd, även samarbetar med andra verksamheter, exempelvis med skolor 
eller idéurna organisationer. Kuratorerna är verksamma inom ett annat fält och deras uppdrag 
kan primärt förklaras som behandlande. Patienten har kontakt med kuratorn för att få en särskild 
form av professionellt utfört stöd, det kan därmed tänkas att samhällets men även kuratorernas 
egna bild av dessa samtal är att de är patientens “slutmål” - att det här finns kompetens att ge 
patienten den hjälp och stöd denne behöver. 
 
Verksamheternas doxa kan därmed förstås ha en inverkan på syftet med verksamheten samt 
stödgivarnas arbete med och förståelse av målgruppen. Doxan kan alltså tänkas prägla 
verksamheternas skilda organisering och stödgivarnas roller. Det är således möjligt att tolka 
tjejjouren som en mer “utåtriktad” verksamhet med kunskap om de stödinsatser som finns 
tillgängliga för målgruppen. Detta utifrån tjejjourens strukturella fokus samt då de har som mål 
att verka för samhällsförändring. Kvinnokliniken kan istället ses arbeta mer individanpassat och 
behandlingsinriktat. Kuratorernas uppdrag blir därmed smalare men djupare jämfört med 
tjejjourens.  
 
Doxan formar bemötandet 
Det kan tolkas som att stödgivarna i de två verksamheterna arbetar utifrån ett stärkande 
perspektiv där den hjälpsökande ses som handlingskraftig och självbestämmande, ett subjekt. En 
volontär, Matilda, beskriver syftet med deras stöd som “hjälp till självhjälp” och en kurator 
framhåller att det är patienten själv, om än tillsammans med kuratorn, som behöver “göra jobbet” 
för att röra sig mot återhämtning. Detta kan ses självklart utifrån stödgivarnas perspektiv, men 
kan även förstås som grundat på de doxor som råder inom verksamheterna. Synen på individen 
som en egen person med makt och ansvar att handla och agera själv, för att främja sin egen 
återhämtning, kan därmed även förstås prägla hur stödgivarna sedan bemöter och arbetar med 
målgruppen. Ett exempel på detta är hur en kurator, Carola, brukar arbeta med att hjälpa sina 
patienter att acceptera att det som hänt “det har hänt”, för att sedan arbeta för att patienten ska 
blicka framåt. Järvinen (2003) beskriver doxa som något som bland annat präglar organisationers 
rutiner. Stödgivarnas metoder av att vara noga med att lyssna in och vara tydliga med att dem är 
på den hjälpsökandes sida kan vara ett exempel på hur den rådande doxan kan tänkas ha en 
indirekt påverkan på stödgivarnas rutinbaserade arbete, bemötande och arbetssätt gentemot den 
hjälpsökande. Detta då bemötandet någonstans grundas på hur stödgivarna ser på hjälpsökarna. 
Således är det möjligt att tänka att verksamheternas förutsättningar, organisering och riktlinjer 
samt stödgivarnas kunskapsbas, exempelvis i form av relevant utbildning, samt tillgång till 
kollegialt stöd, kan tänkas ha en påverkan på stödgivarnas förståelse av och syn på sexuella 
övergrepp. Hur stödgivarna förstår målgruppen och sexuella övergrepp i stort kan därmed tänkas 
påverka vad som prioriteras i bemötandet av målgruppen. 
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Sammanfattning  
Sammanfattningsvis är tjejjouren och kvinnokliniken två olika verksamheter som är organiserade 
på olika sätt med olika syften. Med utgångspunkt i detta kan även den doxa som härskar inom 
verksamheterna förstås som skilda. Verksamheternas doxor kan bland annat förstås komma till 
uttryck genom: verksamheternas ideella respektive vårdinriktade organisering och styrning, 
verksamheternas skilda krav på och organisering av utbildning och kompetensutveckling, 
verksamheternas individuella respektive strukturella fokus och syn på den egna verksamheten 
som kompletterande eller som ett sorts slutmål. En aspekt som verksamheterna har gemensamt är 
dock att de, med utgångspunkt i sina stödgivande funktioner, båda kan förstås ingå i det stödfält 
som Helmersson (2017) nämner. 
   

Bemötandet blir frontstage  
I följande avsnitt förstås och tolkas empirin med hjälp av Goffmans front- och backstage. 
Verksamheternas och stödgivarnas olika front och backstage tolkas och analyseras, där likheter 
och skillnader mellan verksamheterna lyfts fram.  Gemensamt för båda organisationer är att det 
samtalsstöd stödgivarna erbjuder kan förstås som stödgivarnas frontstage. Följande teman 
presenteras: verksamheternas front- och backstage, tjejjourens front- och backstage, 
kvinnoklinikens samtalsstöd som frontstage och en avslutande sammanfattning.  
 
Verksamheternas front- och backstage 
Samtliga stödgivare beskriver att de inom verksamheten erbjuder någon form av samtalsstöd till 
den hjälpsökande, där kuratorerna beskriver deras samtal som psykosociala stödsamtal och något 
som sker på sjukhuset medan volontärerna har stöttande samtal som kan ske exempelvis via 
telefon eller chatt. Under kuratorernas stödsamtal befinner sig patienten i samma rum som 
kuratorn, jämfört med volontärerna och de stödsökande som har en datorskärm eller telefon 
emellan sig och därmed inte kan se varandra. Stödgivarnas olika samtal kan förstås vara former 
av frontstage. Frontstage beskrivs som de sociala samspel när aktören “uppträder” och antar en 
viss roll inför en publik (Giddens, 2007). På samma sätt kan stödgivarnas kollegiala stöd, eller 
då de samråder sinsemellan, ses vara en form av backstage. Till skillnad från frontstage är 
backstage mer informell och kan förstås som en form av övning inför att aktören ska befinna sig 
i frontstage igen (a.a.). Handledning och samråd med kollegor kan därmed förstås vara en form 
av träning eller kritisk reflektion inför nästa samtal med den hjälpsökande. Detta då stödgivaren 
kan anta en annan mer informell roll än den som den antar i mötet med den hjälpsökande. I 
backstage kan istället stödgivaren få möjlighet att “bolla patientärenden” eller få stöd och råd 
från kollegor inför nästa samtal med den hjälpsökande.  
 
Tjejjourens front- och backstage 
Volontärerna beskriver att mycket av samtalen med stödsökande sker när en grupp volontärer 
sitter tillsammans med varsin dator och chattar med stödsökande. De berättar att de kan hämta 
råd och stöd ifrån varandra då de sitter tillsammans. Engdahl (2011) menar att front- och 
backstage inte alltid särskiljs av fysiska gränser utan att det snarare handlar om det som sker i 
sociala interaktioner. Det är således möjligt att tänka att volontärerna inte behöver byta rum eller 
“scen” för att röra sig mellan front- och backstage. Volontärernas chatt med den stödsökande kan 
därmed förstås ske i frontstage samtidigt som volontären under chattens gång har möjlighet att 
bolla ärendet och inhämta råd från övriga volontärer i backstage. Volontären kan alltså växelvis 
förflytta sig mellan front- och backstage men även befinna sig i de båda regionerna samtidigt, 
genom att dels chatta, dels prata med kollegorna. Enligt Berg (2015) kan aktörens förmåga att 
växla mellan olika roller och sig själv beskrivas med begreppet rolldistans. Volontärernas 
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växelverkan kan därmed också förklaras som rolldistans, då volontären ständigt förflyttar sig 
mellan olika roller, den som stödgivare och den som kollega. Wilma, volontär, berättar att hon 
försöker förhålla sig till jobbiga stödsamtal genom att distansera sig och tänka att “nu är jag här”. 
Hon förklarar att detta ofta är något som en lär sig med tiden. Att Wilma tänker att hon “är här” i 
termer av att hon är volontär kan förstås som hennes sätt att iträda rollen som stödgivare, inte 
privatperson. Denna strategi kan därmed förstås som en form av rolldistans där volontären växlar 
från rollen som privatperson till rollen som stödgivare. 
 
Att stödgivarna har möjlighet att ventilera och få stöttning av andra stödgivare vad avser olika 
hjälpsökande har tidigare beskrivits som något som sker i backstage. Vad avser volontärerna kan 
deras ventilering och debriefing med varandra också förstås som en möjlig frontstage. 
Volontärerna berättar att de under sina jourkvällar kan ta hjälp av varandra om en stödchatt 
känns svår. Volontärerna kan alltså anta både rollen som stödgivare (i relation till den 
hjälpsökande i chatten) men också kollega eller medvolontär (i relation till de andra volontärer 
som hon jourar med den kvällen). I detta sammanhang befinner sig volontären inom tjejjourens 
fält och doxa inom vilket vissa, fältspecifika förväntningar riktas mot hennes roll som just 
volontär. Volontärerna kan i detta sammanhang, när de interagerar med och tar hjälp av 
varandra, därmed även ses befinna sig en form av frontstage. De roller och förväntningar som 
här präglar volontärerna, präglar dem inte när de befinner sig i andra sammanhang och har andra 
förväntningar på sig. När volontären sedan går hem och lämnar jouren är det alltså möjligt att 
dennes “verkliga” backstage infinner sig. Utifrån detta kan det således ses som att volontären kan 
befinna sig i olika regioner samtidigt, där en region kan ses vara både front- och backstage.  
 
Kvinnoklinikens front- och backstage 
Likt tjejjouren är det möjligt att kuratorerna inom kvinnokliniken växlar mellan front- och 
backstage i mötet med patienter. Som tidigare nämnt kan de behandlande samtal kuratorerna 
genomför ses vara en form av frontstage – det är här kuratorn tar emot patienten till sitt kontor 
för samtal, där kuratorn i egenskap av kurator möter och interagerar med patienten som är där i 
egenskap av patient. De råd och stöd som kuratorn sedan inhämtar från sina kollegor när 
patienten inte närvarar, samt den externa handledningen de tar del av kan förstås utgöra 
backstage. I dessa sammanhang kan kuratorn vara mer avslappnad och prata fritt samt få 
stöttning i hur hon ska gå vidare i olika patientärenden, det vill säga hur hon ska agera i 
frontstage. Kuratorns bemötande av patienten i frontstage kan därmed förstås påverkas av det 
som sker “bakom kulisserna” när kuratorn samråder med kollegor i backstage. 
 
De professioner som är verksamma inom kvinnokliniken kan förstås utgöra olika fält och ha 
olika doxor som styr dem. Engdahl (2011) beskriver hur frontstage uppstår när aktören 
medvetandegörs om att det finns åskådare. I de situationer när kuratorn pratar med 
kvinnoklinikens övriga professioner, såsom läkare eller barnmorskor, kan kuratorn förstås se 
dessa som en sorts publik. Dels för att kuratorn och övriga professioner inte tillhör samma 
yrkesgrupp, dels för att mötet mellan kuratorn och dessa professioner kan förstås präglas av mer 
formalitet än de möten som sker mellan kuratorerna vilka i större grad delar samma 
utgångspunkt. Således kan det tänkas att kuratorernas samtal med övriga professioner inom 
verksamheten sker i frontstage medan dem i samtal med sina kuratorskollegor befinner sig i 
backstage, de växlar alltså mellan scenerna.  
 
Det kollegiala stödet och samtalen med andra kuratorer som sker i backstage kan förstås som ett 
tillfälle när kuratorernas gemensamma doxa kommer till uttryck och reproduceras. Om 
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kuratorerna tillsammans resonerar, hjälper och vägleder varandra i patientärenden sker ett 
kunskapsutbyte som kan förstås präglat av kuratorernas gemensamma nämnare – de är alla 
kuratorer inom samma klinik med gemensam patientgrupp. Om kuratorerna exempelvis 
resonerar kring liknande fall de haft och hur de kan eller bör gå vidare med dessa fall kan 
antaganden, teoretiska utgångspunkter och verksamhetens riktlinjer tänkas lyftas, diskuteras och 
befästas ytterligare bland kuratorerna. Det vill säga doxan kommer till uttryck, reproduceras och 
befästs i backstage. 
 
Samtalsstöd som frontstage 
Som tidigare nämnts skiljer sig tjejjouren och kvinnoklinikens doxa, samtidigt som både 
kuratorernas och volontärernas samtalsstöd kan förstås ske i frontstage. Trots att verksamheterna 
skiljer sig vad gäller organisering och utgångspunkt sker själva insatsen eller stödet i frontstage, 
som präglas av stödgivarnas roll som just stödgivare och de hjälpsökandes roll som just 
hjälpsökande. Volontärerna kan på grund av jourkvällarnas utformning, växla mellan front- och 
backstage eller befinna sig i de båda samtidigt, exempelvis i form av att de kan chatta med en 
stödsökande och bolla ärendet med andra volontärer på samma gång. Kuratorerna å andra sidan, 
träffar sina patienter separat under en timmes tid och har därmed inte samma möjlighet att “kliva 
ur” frontstage under tiden samtalet pågår för att bolla patientärendet med en kollega. De får 
istället ta med sig sina tankar och funderingar till de veckovisa tillfällen när de träffar sina 
kollegor. Denna skillnad i hur front- och backstage ter sig, kan förstås som en möjlig konsekvens 
av verksamheternas skilda doxa. Volontärerna arbetar ideellt med stöd via chatt och telefon och 
organiseringen kring detta skiljer sig från kuratorernas roll som enskilda professionella 
stödgivare inom sjukvården. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan stödgivarnas möte med – och bemötande av – de hjälpsökande förstås i 
termer av front- och backstage. Det samtalsstöd båda verksamheterna erbjuder sker i ett 
sammanhang präglade av stödgivarnas och de hjälpsökandes olika roller i frontstage. 
Stödgivarnas möjlighet till kollegialt stöd kan förstås som något som sker i backstage. I 
backstage reproduceras de antaganden, förklaringsmodeller och det fokus som präglar 
verksamheterna – med andra ord centrala delar av verksamheternas doxor. För volontärerna finns 
det möjlighet att befinna sig både i front- och backstage samtidigt (under verksamhetens 
jourkvällar). Detta skiljer sig från kuratorerna då deras samtalsstöd är organiserat på ett annat sätt 
eftersom att kuratorerna på egen hand träffar sina patienter. Detta kan förstås som ett resultat av 
verksamheternas skilda organisering och doxor. Tjejjourens ideella verksamhet kan ses som 
mindre styrt och begränsat i sin utformning än kvinnoklinikens organisering inom sjukvården. 
Front- och backstage kan således ses vara omgivet av rådande doxa, det vill säga front och 
backstage kan ses vara ett sätt att synliggöra och förstå de sociala processer som sker inom ett 
fält med en viss doxa. 
 

7. Diskussion  
I följande avsnitt presenteras en resultatdiskussion där tre centrala resultat diskuteras i relation 
till tidigare forskning. Därefter följer en metodkritisk diskussion där studiens styrkor och 
begränsningar samt resultatets tillförlighet diskuteras. Diskussionen avslutas med ett slutord där 
förslag på fortsatt forskning och de studerade verksamheternas styrkor och kompletterande 
egenskaper lyfts. 
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Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att förstå hur verksamheternas olika förutsättningar påverkar arbetet med de 
hjälpsökande samt stödgivarnas upplevelse av detta. Vidare syftar studien till att undersöka hur 
stödgivarnas bemötande och arbete med målgruppen formas utifrån verksamheternas villkor. 
Studien har mynnat ut i ett flertal resultat varav tre anses särskilt intressanta att lyfta och kommer 
att diskuteras nedan.  
 
Det första centrala resultatet är att vardera verksamhets regerande doxa påverkar och kommer till 
uttryck i verksamheternas olika förutsättningar, vilka lägger grunden för stödgivarnas skilda sätt 
att jobba med målgruppen. Exempelvis präglas tjejjourens doxa av ett strukturellt och 
radikalfeministiskt perspektiv där ideella “eldsjälar” är stödgivare, jämfört med kvinnoklinikens 
doxa som delvis är formad av ett psykosocialt och medicinskt perspektiv där kuratorerna har ett 
individfokuserat förhållningssätt och fokus. Verksamheternas dominerande doxa och 
förutsättningar påverkar alltså stödgivarnas förståelse och arbete med målgruppen, vilket därefter 
påverkar vad stödgivarna prioriterar och anser viktigt i bemötandet av målgruppen. Tjejjourens 
ideella utformning och strukturella, radikalfeministiska fokus kan alltså förklara varför 
volontärerna bedriver en lågtröskelverksamhet där främsta fokus är att stötta och lyssna på de 
som utsatts för sexuella övergrepp – inte utföra ett professionellt samtalsstöd i syfte att behandla 
eller föra den hjälpsökande framåt i dennes återhämtning. Vidare har tjejjouren ett utåtriktat 
arbete som syftar till opinionsbildning och samhällsförändring. Detta kan liknas vid de resultat 
som framkommit i en studie av Arvidson, Johansson och Scaramuzzino (2018) som beskriver att 
idéburna organisationer ofta arbetar just opinionsbildande och kritiskt granskande. På liknande 
sätt kan kvinnoklinikens kuratorer som i sin yrkesroll bedriver professionellt psykosocialt 
samtalsstöd i en behandlande, medicinsk kontext förklara kuratorernas fokus på patienten tankar, 
känslor och väg till återhämtning. Därmed är kuratorernas målsättning inte i första hand 
samhällsförändring eller opinionsbildning utan har istället ett mer patientfokuserat arbete. Med 
andra ord präglas stödgivarnas förståelse av sexuella övergrepp och de hjälpsökande bland annat 
de förutsättningar verksamheten har för sitt arbete med målgruppen – det vill säga att det präglas 
indirekt av verksamhetens rådande doxa.  
 
Att verksamheternas förutsättningar kan påverka stödgivarnas arbete med målgruppen kan liknas 
vid de resultat som kommit fram i en studie av Bowen och Moore III  (2014) där det visat sig att 
olika förutsättningar såsom verksamheters teoretiska utgångspunkter och möjligheter till 
kollegialt stöd påverkar stödgivares förmåga att känna medkänsla i sitt arbete med hjälpsökande. 
Det är i linje med detta därmed möjligt att anta att tjejjouren och kvinnoklinikens olika 
möjligheter till handledning och debriefing (verksamhetens förutsättningar) samt kuratorerna och 
volontärernas skilda utbildningsbakgrunder har en inverkan på just deras sätt att bemöta sina 
patienter eller stödsökande. Kenny och Abreu (2015) framhåller vikten av att stödgivare som 
kommer i kontakt med personer utsatta för CSA har relevant utbildning kring ämnen som berör 
sexuella övergrepp. Stödgivare bör bland annat i relation till sexuella övergrepp ha kunskap om 
juridiska processer, behandlingsmetoder samt bemötande vid den hjälpsökandes redogörelse av 
övergreppet. Avsaknad av denna form av relevant utbildning kan påverka bemötandet av 
målgruppen och därmed riskera att den stödgivaren skambelägger den hjälpsökande (a.a.). Att 
yrkesverksamma erhåller utbildning och kunskap om bemötande av stödsökande skapar bättre 
förutsättningar för de hjälpsökandes återhämtning (Orchowski et al., 2013; Ranjbar & Speer, 
2013). Dessa resultat är intressanta i relation till volontärerna och kuratorernas skilda 
utbildningsbakgrund. Kuratorerna erhåller universitetsutbildning med eventuell 
påbyggnadsutbildning (psykoterapi steg-1). Volontärerna har inte nödvändigtvis någon 
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universitetsutbildning, vilket i enlighet med Kenny och Abreus (2015) resultat kan öka risken för 
att stödgivarnas bemötande påverkar de hjälpsökande negativt. Det bör dock påpekas att alla 
tjejjourens verksamma volontärer behöver genomgå en intern studiecirkel där ämnen som inom 
verksamheten anses relevanta lärs ut och diskuteras. Huruvida volontärernas bemötande på något 
sätt skulle skilja sig i kvalitet från kuratorerna är därmed svårt att avgöra då detta inte har 
framkommit i empirin. Istället har stödgivarna själva lyft fram olika aspekter av vad de upplever 
som viktigt i bemötandet av målgruppen. Vidare framgår det av resultatet att verksamheterna har 
olika syften med deras arbete med målgruppen där samtliga volontärer framhåller att de inte i 
någon mån är professionella utan istället ska vara ett stöd och fungera som en “storasyster”, eller 
“medmänniska” gentemot den stödsökande. 
  
I resultatet framkommer att verksamheternas olika förutsättningar vad gäller struktur och 
beslutsfattning skiljer sig åt då tjejjouren är en ideell verksamhet och kvinnokliniken utgör en del 
av sjukvården. Enligt Hasselbladh et al. (2008) kan sjukvårdens hierarkiska styrning resultera i 
att de yrkesverksammas handlingsutrymme begränsas. Handlingsutrymme kan enligt Svensson, 
Jonsson och Lannemets (2008) förstås som den yrkesverksammes ”möjlighet att välja hur man 
ska agera utifrån det utrymme organisationens uppdrag sätter […] Handlingsutrymmet skapas 
alltså i samspel mellan organisationen och professionen” (s.24) och kan därmed förstås som den 
yrkesverksammes möjlighet, att i sin professionella roll, göra egna val och bedömningar. Hur 
och vilka val och bedömningar som görs, påverkas sedan av den yrkesverksammes 
professionella kunskap och kompetens (a.a.). Med andra ord är handlingsutrymme ”inte reglerna 
eller avsaknaden av regler […] det är möjligheten att agera mellan regler” (Svensson, Jonsson & 
Laanemets, 2008, s.24–25) och det kan förstås variera mellan olika organisationer (a.a.). 
Kuratorerna berättar att kvinnokliniken består av flera enheter samt att de i sitt arbete har tydliga 
riktlinjer att arbeta utifrån. Kuratorerna beskriver också hur det är enhetsledningen som beslutar 
om kuratorernas möjlighet till vidareutbildningar. Kvinnoklinikens utformning, kuratorernas 
riktlinjer och enhetsledningens beslutsfattande position, kan förstås som den hierarkiska styrning 
Hasselbladh et al. nämner. Tjejjouren är till skillnad från kvinnokliniken en ideell organisation 
med en tydlig feministisk grund. Jouren står under en huvudorganisation men drivs främst av 
volontärer verksamma inom den och kan därmed tänkas vara mer platt än kvinnokliniken som är 
mer hierarkisk och en del av sjukvården. Detta i enlighet med Helmerssons (2017) syn på 
jourernas platta styrning samt O’Connor och Nettings (2009) resonemang angående hur 
medlemmar inom feministiska organisationer ofta är delaktiga i beslutsfattande och att 
ledarskapet i denna typ av organisation inte är statiskt. Kvinnoklinikens hierarkiska styrning och 
tjejjourens demokratiska, icke-statiska ledarskap kan därmed tänkas påverka stödgivarnas 
förutsättningar för att bedriva sitt arbete. Det kan exempelvis förstås som att kuratorerna har ett 
mer begränsat handlingsutrymme än volontärerna, i relation till sjukvårdens hierarkiska 
utformning - det vill säga verksamhetens ramar. Samtidigt kan kuratorernas professionalitet och 
kompetens förstås bredda det handlingsutrymme de har i relation till volontärerna som främst är 
lekmän. Det kan därmed tänkas att det finns en möjlighet att de resultat vi presenterat, dels i 
form av stödgivarnas olika sätt att förstå sexuella övergrepp, dels i deras sätt att arbeta med 
målgruppen, delvis är ett resultat av deras skilda handlingsutrymme. 
  
Det andra centrala resultatet som framkommit är att det är i mötet mellan stödgivare och 
hjälpsökande (oavsett om det sker i chatt, över telefon eller ansikte mot ansikte) som 
stödgivarnas bemötande kan förstås aktualiseras och ske; bemötandet kommer alltså till uttryck i 
frontstage. Detta då stödgivarnas kontakt med de hjälpsökande sker i ett “formellt” eller uppstyrt 
sammanhang där aktörerna möts i just rollerna stödgivare och hjälpsökande. Tjejjouren och 
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kvinnokliniken kan ses ha skilda doxor men deras uppfattning avseende vad som bör prioriteras i 
kontakten med den hjälpsökande bär på vissa likheter; något som återkommer i intervjuerna 
bland samtliga respondenter är bland annat vikten av att lyssna in och låta den hjälpsökande 
bestämma vad hon vill dela med sig av och inte. Vikten av ett sådant bemötande bekräftas i 
tidigare forskning. Enligt Orchowski et al. (2013) kan hjälpsökandes återhämtning efter sexuella 
övergrepp påverkas negativt om de blir bemötta med ifrågasättande, kontrollerande eller 
skambeläggande attityder. Kvinnoklinikens kuratorer och tjejjourens volontärer nämner båda att 
de upplever att många hjälpsökande känner skuld och skam efter att de blivit utsatta för sexuella 
övergrepp. Forskning på området bekräftar detta; bland annat har känslor av skam visat sig vara 
en bidragande faktor till att sexualbrottsoffer inte berättar för andra om vad de varit med om 
(Münzer, Fegert & Ganser et al., 2016; Wood & Stichman, 2018). Det är även dessa känslor av 
skuld och skam hos den hjälpsökande som i många fall begränsar stödgivarnas möjlighet att 
hjälpa målgruppen (Kelleher & McGilloway, 2008) exempelvis om den hjälpsökande upplever 
det svårt att söka hjälp eller prata om det som hänt. 
  
I analysen lyfts de olika roller stödgivarna från respektive verksamhet själva anser sig ha och de 
roller som de har utifrån den organisation de är verksamma inom. Volontärerna upplever sig 
själva som storasystrar, och som en sorts vän till de stödsökande. Kuratorerna har istället en roll 
som professionell och behandlare. I tidigare forskning framgår att många barn och ungdomar 
tycker att det är svårt att berätta för yrkesverksamma/professionella om det de blivit utsatta för 
(Münzer, Fegert & Ganser et al., 2016). Detta bekräftas av Lee och Law (2001) som redogör för 
tendensen hos sexualbrottsoffer att vända sig till familj och vänner istället för professionella för 
stöd efter att ha blivit utsatt. Det är därmed tänkbart att tjejjouren i sin funktion som stödgivande 
storasystrar eller vänner som dessutom arbetar med att hjälpa de stödsökande vidare till andra 
instanser, exempelvis kuratorskontakt, kan förstås fylla rollen av kompis eller familjemedlem 
som sexualbrottsoffer tenderar att vända sig till. Tjejjouren kan genom sin utformning och sin 
funktion fånga upp de stödsökande som inte vill vända sig till en kurator eller polis i ett första 
steg. En volontär redogör delvis för detta då hon menar att det finns ett syfte med att “bara vara 
en medmänniska”. Kuratorerna har istället, med utgångspunkt i sin profession och kompetens, 
möjlighet att skapa en längre och mer kontinuerlig kontakt med den hjälpsökande. På så sätt kan 
det tänkas vara lättare för den hjälpsökande att bygga upp en trygg och mer långvarig relation 
med kuratorerna jämfört med volontärerna som för den stödsökande “bara” blir en kontakt 
genom en datorskärm eller telefon. Bemötandet kan därmed ses skilja sig mellan verksamheterna 
utifrån de olika roller som stödgivarna inom verksamheterna har. 
  
Det tredje centrala resultatet som framkommit baseras på de två tidigare presenterade resultaten. 
Nämligen att bemötande kan förstås vara det som sker när verksamhetens doxa kommer till 
uttryck i frontstage. Front- och backstage kan därmed förstås omgärdat av verksamheternas doxa. 
Tjejjouren har exempelvis ett strukturellt fokus och grundar sin verksamhet på en 
radikalfeministisk teoribildning. De ser sexuella övergrepp som en form av maktdemonstration, 
ett strukturellt problem, och har delvis format sin verksamhet efter detta. Vilken tjej som helst 
kan exempelvis kontakta verksamheten helt anonymt för att få råd och stöd i det hon varit med 
om. Volontärerna understryker vikten av att bemöta de stödsökande tjejerna som subjekt och 
arbetar därför mycket med att lyssna, stötta och bekräfta. Detta kan ses som ett exempel på hur 
verksamhetens doxa påverkar bemötandet. Vad som prioriteras i bemötande kan därmed förstås 
sprunget ur jourens radikalfeministiska hållning, ideella organisering och strukturella fokus. 
Kvinnokliniken är en mer hierarkiskt organiserad verksamhet (del av sjukvården), arbetar med 
individen i fokus och har ett behandlande, individualiserat synsätt. Kuratorerna på 
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kvinnokliniken arbetar eklektiskt med flera teorier såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) och 
traumabehandling. På kvinnokliniken förstås sexuella övergrepp som en kränkning som kan 
upplevas nedvärderande för den som blivit utsatt. Kuratorerna understryker likt volontärerna 
vikten av att förhålla sig till patienten som ett subjekt, samt vikten av att jobba med patientens 
olika tankar och känslor kring händelsen. Detta kan ses som ett exempel på hur verksamhetens 
medicinska, behandlande och psykosociala perspektiv som präglar verksamhetens doxa, kommer 
till uttryck i kuratorernas bemötande av patienterna. Att betrakta personer som utsatts för 
sexuella övergrepp som subjekt kan kopplas till tidigare forskningsresultat; enligt Jos et al. 
(2013) är nämligen den hjälpsökandes känsla av egenmakt viktig för dennes återhämtning efter 
ett sexuellt övergrepp. Att de två verksamheterna trots olikheter i utformning och förhållningssätt 
(doxa) båda bemöter den hjälpsökande som subjekt är intressant. Ett sådant resultat tycks föreslå 
att de två verksamheterna är eniga i vad som är av vikt i mötet med målgruppen även om 
verksamheternas skilda förutsättningar lägger grunden för dessa möten. Det tycks även finnas en 
samstämmighet mellan verksamheternas arbete med målgruppen och forskning på området. För 
att åskådliggöra det tredje resultatet som diskuterats, presenteras här en förenklad bild av hur vi 
förstår relationen mellan verksamheternas doxa, front- och backstage samt bemötande: 
 

 
 
Figur 2. Illustration av relationen mellan doxa, front- och backstage samt bemötande. 
 
Metodkritisk diskussion 
I följande avsnitt kommer några av de metodologiska val som lagt grunden för studien att 
diskuteras och problematiseras. Studiens begränsningar och styrkor liksom resultatets 
tillförlitlighet kommer också att lyftas, bland annat i relation till urvalet, forskningsområdet och 
val av teorier. 
 
Studiens begränsningar och styrkor 
Det kan finnas både för- och nackdelar med att som forskare använda sig av redan etablerade 
kontakter i urvalsförfarandet och under intervjutillfällena. Att vi använt oss av personliga 
kontakter när vi gjorde vårt urval och fick tag på respondenter bör därför problematiseras. May 
(2013) menar att det är möjligt att en “varaktig relation mellan intervjuare och intervjuperson” (s. 
169) leder till en kvalitativt sett rik intervju, samtidigt som det finns en risk för att studiens 
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empiri blir mindre reliabel. Således krävs en balans mellan detta och ett mer standardiserat och 
objektivt tillvägagångssätt. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att risken med att forskaren 
starkt identifierar sig med respondenten kan vara att forskaren utgår och tolkar empirin utifrån 
respondentens perspektiv. Enligt Denscombe (2009) kan forskaren som person komma att 
påverka vad respondenten väljer att berätta i intervju-sammanhanget. Att respondenterna har 
kännedom om eller är ytligt bekanta med oss som forskare kan dels tänkas påverka vår 
objektivitet likväl som respondentens svar på våra frågor. Å andra sidan kan en mer eller mindre 
redan etablerad relation mellan intervjuare och respondent tänkas ha en positiv inverkan på hur 
bekväm och avslappnad respondenten är under intervjun. Denscombe (2009) understryker hur 
urval i kvalitativa undersökningar ofta utgörs av personer som “har något speciellt att bidra med, 
har en unik inblick eller en särskild position” (s.251) och att urvalet därmed ofta är icke-
sannolikhetsurval. Detta behöver inte nödvändigtvis vara något negativt utan ska grundas i 
huruvida forskningen ämnar ge generaliserbara eller ämnesspecifika resultat (a.a.). Det är möjligt 
att vår förförståelse kring verksamheterna har påverkat och begränsat utformningen av 
exempelvis vår intervjuguide då vi kan ha missat att ställa grundläggande men viktiga frågor om 
verksamheten då vi själva redan haft kännedom om eller trott oss veta svaret på frågorna. Vidare 
kan valet av intervjuform - semistrukturerade intervjuer - ha inneburit en begränsning i 
respondenternas möjlighet att tala fritt och om det de själva anser som viktigt att lyfta. Hur 
frågorna ställts, och de ordval som använts kan naturligtvis ha påverkat hur respondenterna tolkat 
frågorna och därmed även hur de svarat. En ostrukturerad intervjuform skulle innebära att 
respondenterna får större möjlighet att tolka intervjutillfället och på så sätt ha större möjlighet att 
styra intervjuernas riktning. Trots detta valdes en semistrukturerad intervjuform då detta 
möjliggör att respondenterna talar om det som studien syftar till att undersöka samt skapar 
möjligheter för enklare jämförelse mellan intervjuerna.  
 
Val av teorier har naturligtvis också påverkat hur det insamlade materialet tolkas och förstås. 
Goffmans teori om den dramaturgiska sociologin med begreppen rolldistans (Berg, 2015) och 
front- och backstage (Giddens, 2007) presenteras i studiens teoretiska tolkningsram. 
Begreppsapparaten handlar bland annat om sociala interaktioner och hur aktörer förflyttar sig 
mellan olika roller och därmed kan befinna sig i front- eller backstage (Engdahl, 2011; Berg, 
2015; Giddens, 2007). I och med att teorin syftar till att förstå sociala interaktioner kan teorin 
tänkas vara som mest lämplig och applicerbar vid observationer av sociala interaktioner, 
exempelvis vid deltagande observationer. Detta då forskaren i ett sådant sammanhang på ett 
tydligare sätt kan observera stödgivarens förflyttning mellan front- och backstage och därmed 
inte behöver förlita sig på respondentens egna redogörelser för, eller upplevelser av, detta. Dock 
ansågs teorin relevant och intressant att använda då vår undersökning inspirerats av en 
hermeneutisk, tolkande inriktning. Detta eftersom vårt fokus har varit på att lyssna och analysera 
respondenternas redogörelser har målet varit att tolka respondenternas egna upplevelser och 
förståelse. Även valet av Bourdieus begreppspar fält och doxa kan problematiseras utifrån att 
dessa begrepp till stor del förknippas och hör samman med bland annat begreppen kapital och 
habitus och därmed kan tänkas förstås bäst tillsammans med dessa begrepp. Habitus kan i korta 
drag beskrivas som de “dispositioner [...] som formar människors handlingar, tankar, tal, 
värderingar och uppfattningar i olika sociala sammanhang, och som avgör vad som är möjligt 
och omöjligt för dem i en viss situation” (Helmersson, 2017, s. 62–63). Kapital kan förklaras 
som de “tillgångar” en individ har utifrån deras sociala, ekonomiska, kulturella och/eller 
symboliska resurser (Carle, 2015, s. 380). Begreppen hade kunnat möjliggöra en mer djupgående 
analys av det insamlade materialet och skapa en större förståelse av fält och doxa. Valet att inte 
inkludera ytterligare begrepp gjordes då en avgränsning behövde göras, detta utifrån den tids-och 
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platsbrist som studien utgjordes av. Vidare bedömdes Goffmans rollteori tillföra ett annat 
perspektiv än Bourdieus begrepp och därmed ansågs fält och doxa samt Goffmans front- och 
backstage tillsammans kunna bidra till en intressant analys. 
 
En av studiens tänkbara förtjänster är att den bidrar med ett annorlunda perspektiv än de studier 
som presenterats i avsnittet tidigare forskning. Studien intar främst ett verksamhetsfokus, men 
har trots detta inte förbisett individuella aspekter, då stödgivarnas egna upplevelse av 
verksamheternas arbete med målgruppen i allra högsta grad har fångats upp och varit av intresse. 
En stor del av annan forskning som hittats på området studerar istället sexuella övergrepp som 
fenomen genom att fokusera på förekomst av övergrepp, typer av övergrepp eller samband 
mellan övergrepp och upprepad viktimisering. Ett annat perspektiv som tas upp i tidigare 
forskning är gruppen av personer som utsatts för sexuella övergrepp - vilka konsekvenser 
övergreppen får för dem, vilken behandling som kan vara dem behjälplig samt risken att åter 
viktimiseras. Med andra ord har vår undersökning lyft en annan, mer outforskad del av 
fenomenet sexuella övergrepp. Att erhålla fördjupad kunskap om olika organisationers förståelse 
för och arbete med tjejer och unga kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp kan tänkas vara en 
förutsättning för att på sikt kunna förbättra, utveckla eller förändra det stöd och den hjälp som 
finns riktat mot målgruppen. En särskilt viktig aspekt som vi uppmärksammat är utöver 
verksamheternas skilda organisering och sätt att arbeta, att det inte föreligger någon form av 
samarbete mellan den tjejjour och den kvinnoklinik vi undersökt. De arbetar således med ungefär 
samma målgrupp på två olika sätt, skilda från varandra.  
 
Tillförlitlighet 
Vad gäller studiens tillförlitlighet är det ett antal aspekter som är viktiga att diskutera och 
redogöra för. En av dem är studiens trovärdighet. Bryman (2011) beskriver trovärdighet inom 
kvalitativ forskning såhär: “Om det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet, 
är det när allt kommer omkring trovärdigheten i den beskrivningen som en forskare kommer 
fram till som avgör hur pass acceptabel den är i andra människors ögon.” (s. 354). Huruvida 
undersökningen genererat tillräckligt mycket empiri för att forskaren ska kunna uttala sig om 
några slutsatser handlar också om undersökningens trovärdighet (Lindgren, 2014c). Antal 
respondenter som utgjorde studiens urval kan således vara en begränsande faktor avseende 
undersökningens trovärdighet. Fem personer intervjuades, tre från tjejjouren och två från 
kvinnokliniken. Ett större antal respondenter hade kunnat generera mer empiri vilket skulle 
kunna påverka studiens slutgiltiga resultat, exempelvis genom att generera fler eller annorlunda 
mönster och kategorier. Detta skulle i ett senare led kunna innebära att fler slutsatser kunnat dras 
och att en mer fördjupad jämförelse mellan verksamheterna kunnat göras. Vidare har det ojämna 
antalet respondenter från varje verksamhet kunnat ha en påverkan på studiens trovärdighet 
eftersom det kan innebära att respondenter från tjejjouren fått mer utrymme i resultatet än 
respondenterna från kvinnokliniken. Detta kan ha lett till att den sociala verklighet som tjejjouren 
beskriver fått mer plats i studien än kvinnoklinikens perspektiv och att vi därmed i vårt resultat 
kunnat redogöra för en mer rättvis bild vad gäller tjejjouren än kvinnokliniken. Vidare hade ett 
större urval kunnat leda till att en mer fördjupad jämförelse mellan verksamheterna kunnat göras 
och att fler slutsatser kunnat dras. Intervjuernas längd och semistrukturerade utformning har 
dock inneburit att respondenterna kunnat resonera relativt fritt; intervjuerna har därmed genererat 
mycket data som kunnat användas och analyseras. 
 
En annan viktig aspekt vad gäller studiens tillförlitlighet är resultatens överförbarhet. Detta avser 
huruvida studien har tillräckligt rika beskrivningar för att läsaren ska kunna avgöra och bedöma 
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studiens överförbarhet till andra, liknande kontexter (Bryman, 2011). Likt trovärdigheten finns 
det naturligtvis en styrka i att ha mer respondenter och därmed mer empiri. Då detta utifrån 
studiens syfte och utformning inte var möjligt fick istället vardera intervjuperson stor möjlighet 
att “synas” i resultatet. Detta innebär att läsaren lättare kan skilja mellan verksamheterna och 
respondenterna, vilket även möjliggör att läsaren själv kan bedöma studiens relevans i andra 
kontexter eller problemområden. Vidare har förhållandevis utförliga beskrivningar av skillnader 
och likheter, samt andra egenskaper av verksamheterna, beskrivits som även detta kan ses öka 
studiens överförbarhet. För att ytterligare öka en studies tillförlitlighet menar Bryman (2011) att 
den bör vara möjlig “att styrka och konfirmera” (a.a., s. 354). Med detta avses att forskaren har 
agerat i god tro och, i den mån det är möjligt försökt, förhållit sig objektivt. Utifrån denna 
förståelse av konfirmerbarhet är det rimligt att anta att det inte varit möjligt för studien att vara 
fullständigt objektiv. Detta utifrån vår hermeneutiskt inspirerade ansats vars utgångspunkt är att 
det inte finns en objektiv sanning och att vår förståelse och tolkning av världen påverkas av vår 
förförståelse. Då vi båda har tidigare kännedom om och kontakter med studiens respondenter och 
de verksamheter de representerar är det också rimligt att anta att denna förförståelse i 
förlängningen till viss del haft en påverkan på studiens genomförande och slutsatser. Slutligen 
menar Bryman (2011) att huruvida forskarnas tillvägagångssätt framgår tydligt eller inte, för att 
forskningsprocessen ska kunna kvalitetsgranskas, har en påverkan på en studies pålitlighet. Vi 
redogör i metodavsnittet för de urvals-, datainsamlings- och dataanalysmetoder som använts. 
Utifrån detta kan studiens pålitlighet tänkas öka då det är möjligt för andra att exempelvis 
granska val av metoder och teorier. 
 
Slutord och fortsatt forskning 
En särskild styrka i undersökningen är dess fokus på verksamheternas förutsättningar och deras 
betydelse för stödgivarnas arbete med tjejer och unga kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. 
Det finns gott om tidigare forskning på området sexuella övergrepp mot barn och unga, men 
majoriteten av denna forskning fokuserar på förekomst, upprepad viktimisering eller psykiska 
och fysiska konsekvenser för dem som utsatts. Begränsat med forskning intar ett 
verksamhetsfokus där det studeras hur stödgivarna kan bistå med stöd och hjälp samt hur detta 
stöd även formas av den verksamhetskontext som det utförs inom. Det är tydligt att stödgivare 
inom båda verksamheterna besitter värdefull kunskap gällande bemötande och arbete med 
målgruppen och att denna kunskap bekräftas av tidigare forskningsresultat på området. Från vad 
som framkommer i empirin finns det dock i nuläget ingen konkret samverkan mellan de två 
verksamheterna. Ett kunskapsutbyte mellan kuratorerna och volontärerna är därför något som 
kan tänkas gynnsamt för båda verksamheterna. Båda organisationer har erfarenheter och kunskap 
som kan tänkas gynna andra yrkesverksamma som arbetar med samma målgrupp. 
Verksamheterna utgör viktiga instanser i samhället och stödgivarna kan således tänkas lära sig 
mycket av varandra. Tjejjourens unika möjlighet till kontakt med hjälpsökande som inte kan, vill 
eller vågar söka professionell hjälp ger volontärerna en särskild insikt om de dolda “siffror” som 
inte söker sig till professionella instanser för hjälp. Kvinnokliniken har en särskild kompetens 
vad gäller behandling, samtalsmetodik och arbete för återhämtning för de personer som utsatts 
för sexuella övergrepp. De två verksamheterna kan därmed tänkas överlappa eller komplettera 
varandra och verksamheterna skulle således kunna nyttja varandras kompetenser på ett tydligare 
sätt än vad som görs idag. Då verksamheterna kan förstås tillhöra vad Helmersson (2017) kallar 
ett stödfält där de sina skilda förutsättningar till trots ändå har det stödgivande arbetet 
gemensamt, kan ett samarbete mellan verksamheterna tänkas gynnsamt.  
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Fenomenet sexuellt våld mot tjejer och unga kvinnor är ständigt aktuellt. Sexuella övergrepp är 
ett utbrett problem, drabbar många och kan få allvarliga konsekvenser. Således är fortsatt 
forskning inom området viktigt, där både ett individuellt och verksamhetsfokus behövs. Med 
utgångspunkt i de resultat som framkommit i undersökningen, där det blir tydligt hur 
verksamheternas olika förutsättningar på olika sätt påverkar arbetet med målgruppen, föreligger 
skäl att uppmuntra mer fördjupade studier avseende just detta. Det finns i nuläget många olika 
former av verksamheter, myndigheter och organisationer som jobbar med målgruppen. Hur de 
verksamma inom sådana instanser bemöter målgruppen påverkar gruppens återhämtning. Många 
av dessa verksamheter (ideella organisationer, socialtjänst, kuratorer m.m.) bemannas av 
socialarbetare eller tar sin utgångspunkt i någon form av socialt arbete, problemområdet är därav 
av särskild relevans just för det sociala arbetets praktik. 
  
Avslutningsvis kan det med utgångspunkt i det som framkommit i studien tänkas vara intressant 
att i framtida forskning undersöka utökade samverkansmöjligheter mellan verksamheter som 
arbetar med målgruppen. Detta för att på sikt kunna förbättra stödgivarnas resurser och 
kompetens i arbetet med målgruppen. Vidare har studien tydliggjort hur tjejjouren och 
kvinnokliniken fyller två mycket viktiga och samhällsnödvändiga funktioner där de tar sig an 
problemområdet på två skilda men effektiva sätt och därmed kompletterar varandra. Tjejjouren 
kan i vår mening förstås jobba för en lösning på det samhällsproblem som sexuellt våld mot 
flickor och unga kvinnor utgör, därav deras utåtriktade och opinionsbildande arbete. Det stöd 
tjejjouren erbjuder är lättillgängligt och deras format anpassat efter dagens digitala samhälle. 
Tjejjouren kan med tanke på dess utformning tänkas nå ut till ett stort antal hjälpsökande och på 
sådant sätt fungera som den första eller enda instans många hjälpsökande vänder sig till. 
Kuratorernas arbete kan i vår mening förstås fokusera på lindring och behandling. Kuratorerna 
har verktyg och kunskap för att behandla de psykiska konsekvenser som kan komma efter ett 
sexuellt övergrepp, vilket är en funktion som tjejjourens volontärer inte syftar till eller har 
kompetensen att erbjuda. Kuratorernas stöd är dock inte lika lättillgängligt som tjejjourens, då 
det sätter högre krav på den hjälpsökande att dels ta sig till kliniken, dels förlora den anonymitet 
en chatt erbjuder. Det har därmed blivit tydligt hur båda verksamheterna fyller viktiga funktioner 
och de tycks komplettera varandra på ett förtjänstfullt sätt. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 
 
Förfrågan om deltagande i studie om olika verksamheters arbete med unga tjejer som 
blivit utsatta för sexuella övergrepp 
  
Hej!  
Vi är två studenter, Lydia Hellmark och Amanda Nyberg, som studerar vår sjätte termin på 
socionomprogrammet vid Örebro Universitet. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete vilket 
görs på kandidatnivå (C-uppsats). Syftet med vår studie är att förstå hur olika verksamheter 
arbetar med unga tjejer som blivit utsatta för sexuella övergrepp och hur bemötandet av dessa 
tjejer kommer till uttryck. Det skulle därför vara värdefullt om vi kunde få genomföra en intervju 
med dig.   
  
Intervjuerna planeras ta mellan 40–60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för att kunna 
analyseras vidare. Plats för intervju sker enligt överenskommelse. 

  
Studien bygger på samtycke och frivillighet där du som respondent närsomhelst kan välja att 
avsluta din medverkan utan närmare motivering. Ditt deltagande i studien är anonymt och ingen 
obehörig får ta del av det insamlade materialet. Alla deltagare kommer att avidentifieras. 
Inhämtat material kommer endast användas till det ändamål som redogörs för i studiens syfte. Du 
som deltagare har rätt att delges information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Du har 
även rätt att få information om hur ditt deltagande och dina personuppgifter kommer att hanteras. 
 
Tack på förhand! 
   
För mer information kontakta: 
  
Amanda Nyberg 
E-post: XXX 
Telefon: XXX 
  

Lydia Hellmark 
E-post: XXX  
Telefon: XXX 
  

Maria Bennich (handledare) 
E-post: XXX 
Telefon: XXX 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du varit verksam  
a. kurator på Kvinnokliniken?  
b. volontär inom tjejjouren? 

2. Kan du lite kort beskriva verksamheten du är verksam inom?  
3. Finns det något specifikt åldersspann som ni riktar er mot? 
4. Har du någon utbildning? I så fall vilken? 

a. Krävs det någon utbildning för att vara verksam inom  
i. kvinnokliniken 

ii. Tjejjour? 
b. Erbjuds det någon form av kompetensutveckling? 

5. [På vilket sätt arbetar er verksamhet med tjejer som blivit utsatta för sexuella övergrepp?] 
a. Vad erbjuder ni för insatser för stöd till dessa tjejer? 

6. Tar ni någon form av namn- eller personuppgifter på de tjejer ni har kontakt med? 
7. Vad har ni för benämning på de personer som söker hjälp hos er? 
8. Vill du berätta om hur en vanlig arbetsdag/jourkväll ser ut för dig?  
9. Hur kommer ni i kontakt med de stödsökande flickorna/kvinnorna?  

 
Vad består insatserna/stödet av?  

10. Vad är ert primära uppdrag gällande målgruppen?  
11. Vilka metoder, riktlinjer och/eller teorier arbetar ni efter?  
12. Upplever du att de stödsökande söker hjälp eller stöd vid återkommande tillfällen?  

a. Är det den stödsökande som själv söker kontakt? 
b. Hur regelbunden är kontakten med de stödsökande? 
c. Under hur lång period har ni kontakt med den stödsökande? 

 
Hur fenomenet förstås 

13. Vad skulle du säga definierar ett sexuellt övergrepp? (allt från tafsning till våldtäkt 
t.ex.…kvinnans upplevelser eller själva handlingen som är viktig) 

14. Hur skulle du beskriva vad som kännetecknar en “vanlig” stödsökande som du har 
kontakt med utifrån att de blivit utsatta för sexuella övergrepp?  

15. Vad upplever du att det finns för eventuella likheter/skillnader mellan de tjejer som blir 
utsatta för sexuella övergrepp?  

16. Vad finns det för likheter/skillnader i tjejernas berättelser efter att de utsatts för sexuella 
övergrepp? 

17. Vad för konsekvenser eller effekter av ett sexuellt övergrepp kan du identifiera hos de 
sökande? 

18. Hur upplever du att de sökande själv ser på och/eller förstår det sexuella övergrepp de 
utsatts för? 

19. Vad upplever du att det finns för likheter och skillnader i vad som kännetecknar 
förövaren? 

a. Varför tror du att det är så?  
20. Uppfattar du att det finns skillnader mellan verksamhetens, din egna och den sökandes 

förståelse av sexuella övergrepp?  
a.  I sådant fall, hur detta visar sig? 



 

 

21. Finns det andra professioner inom verksamheten som möter målgruppen?  
22. Hur fungerar eventuell samverkan med professioner inom eller utanför verksamheten 

gällande målgruppen organiserad? (exv: internt/externt, sjuksköterskor, läkare, 
barnmorska, tjejjourer, kvinnojourer, ungdomsmottagning, skolsköterskor, skolkurator, 
kvinnoklinik, skolor, ungdomsgårdar etc?)   

23. Vilka möjligheter finns det att lyfta enskilda stödsökande med andra kollegor?  
a. Vad brukar ni i så fall diskutera/resonera om?  

 
Bemötande  

24.  Hur tror du att kontaktvägen mellan dig och den stödsökande (att själv ta kontakt 
alternativt att bli kontaktad av er) påverkar tjejens upplevelse av sin situation?  

a. Vad är syftet med att kontaktvägen är utformad på detta sätt?  
25. Vad upplever du är viktigt att tänka på i mötet med den sökande? (Finns det skillnader 

mellan olika sökande och i sådana fall hur hanterar du det?) 
26. Hur hanterar du situationer där tjejen som söker stöd eller samtal inte vill öppna upp eller 

prata om det som hänt?  
27. Vad är din bild av hur de hjälpsökande uppfattar mötet med er?  

a. Vad har ni fått för någon respons? (vanliga reaktioner?) 
28. Blir du själv påverkad/berörd i mötet? 

a.  Om ja, hur hanterar du det?  
29. Finns det situationer när du känner dig osäker på vad du ska göra? Kan du berätta om 

dem?  
a. Hur gör du då?  
b. Får du stöd av kollegor eller på andra sätt genom verksamheten?  

30. Finns det några dilemman i det här arbetet?  
a. Kan du beskriva när du upplever arbetet som svårt?  
b. Får du handledning?  

 
Disclosure  

31. Förekommer det att tjejerna har berättat för någon annan om övergreppen innan de 
berättar för er, och i så fall varför/varför inte?  

32. Om tjejerna har berättat för någon annan om övergreppet, vem har dem berättat för? (Exv. 
familj, vänner, hjälplinjer, kurator, tjej/kvinnojour) 

33. Hur bemöter du tjejen då hon berättar om övergreppet? 
a. På vilket sätt påverkas ditt bemötande om du är den första personen tjejer öppnar 

upp för? 
b. Finns det mer eller mindre viktiga saker att tänka på beroende på om man är eller 

inte är första instans för flickans berättelse? 
34. Har ni någon anmälningsplikt? 

 
Återhämtning 

35. Vad anser ni vara det mest gynnsamma med det stöd ni bistår med för denna målgrupp?  
36. Hur jobbar ni för att främja den stödsökandes återhämtning? 
37. Hur upplever ni att tjejerna upplever/tar till sig stödet/hjälpen/kontakten? 

 
 
 


