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Abstract 
 
The purpose of this study is to illustrate how the witness- and victim supporters manage their 
emotions in the volunteer mission. This study will provide a new approach in the area since 
previous research primarily focused on emotional labor of professionals. By using a 
qualitative research method, I accomplished five semi-structured interviews with volunteer 
witness supporters. In order to analyze the collected empirical material I applied sociological 
theories focusing on emotional labor and roles.  
 
The questions that are answered in the study are: How does the witness supporters manage 
their emotions in the role as volunteer witness support? What experiences has the witness 
supporters of requirements from the organization, regarding managing emotions? What 
experiences of support from the organization has the witness supporters, regarding managing 
emotions? 
 
The results shows that the witness supporters experiencing a number conversations or 
situations as difficult and demanding, but they experience no difficulty in managing their own 
emotions. This depends upon three things, first because of the witness supporter’s previous 
life experiences, such as previous professions, second because of the support given by the 
organization and third because of the education and training given by the organization. The 
study also shows that the organization requires the witness supporters to manage their 
emotions, by hiding some emotions, as well as producing some emotions. All witness 
supporters go after the mantra “professional, personal but not private” which also is reflecting 
their role in the organization.  
 
 
Keywords: Emotion, emotional labor, witness service, victim support, volunteer, 
organization 
 

 

 

 



	  

 

 

Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att belysa hur vittnesstödjare hanterar sina känslor i det ideella 
uppdraget. Denna studie kommer att bidra med en ny infallsvinkel på området då tidigare 
forskning främst intresserat sig för känslohantering i professionella yrken. Med hjälp av en 
kvalitativ metod genomfördes fem semistrukturerade intervjuer med ideellt verksamma 
vittnesstödjare för att nå förståelse för hur vittnesstödjare hanterar sina känslor i det ideella 
uppdraget. För att analysera det insamlade empiriska materialet har sociologiska teorier med 
fokus på känsloarbete och roller använts.  
 
De frågor som besvaras i studien är: hur hanterar vittnesstödjare sina känslor i sin roll som 
ideellt vittnesstöd? Vilka upplevelser av krav från organisationen har vittnesstödjarna 
gällande känslohantering? Vilka upplevelser av stöd från organisationen har vittnesstödjarna 
gällande känslohantering?  
 
Resultatet visar att vittnesstödjare upplever vissa samtal eller situationer som svåra och 
krävande, men de upplever inga svårigheter att hantera detta. Detta beror på tre saker, 
vittnesstödjarnas tidigare livserfarenheter, så som exempelvis tidigare yrke, i det stöd som ges 
av organisationen samt den utbildning och fortbildning som ges till vittnesstödjarna. Studien 
visar även att organisationen ställer krav på vittnesstödjarna att hantera sina känslor, samt 
producera vissa känslor. Samtliga vittnesstödjare går efter mantrat ”professionell, personlig 
men inte privat”, vilket speglar deras roll i organisationen.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

 

 

 

Förord 
 

Jag vill rikta ett stort tack till vittnesstödsverksamheten som varit hjälpsamma och bidragit till 

att jag kunnat genomföra min studie. Ett speciellt tack till alla respondenter som deltagit med 

sin tid, upplevelser och åsikter. Jag vill även rikta ett tack till samordnaren för 

vittnesstödsverksamheten som gett mig tillgång till såväl fältet som respondenterna. 

 

Jag vill även tacka min handledare Ylva Uggla som under arbetets gång bidragit med stöd, 

tips och idéer. Tack för din hjälp och ditt engagemang! 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 

Varje år vittnar ungefär 100 000 människor i Sveriges domstolar. Att vittna i domstol innebär 

att man berättar vad man känner till, vad man har sett eller hört och detta för att hjälpa 

domstolen att döma rätt. Att vittna i domstol kan upplevas som obehagligt. Därför finns 

vittnesstödjare på plats i landets tingsrätter för att informera och ge stöd åt både de som kallas 

att vittna och även till målsäganden (Sveriges Domstolar 2015). Att som lekman ge stöd åt 

personer i en sådan utsatt situation torde i många fall kunna vara upprivande och röra upp 

många känslor. I och med denna tanke, väcktes idén om att undersöka vittnesstödjarnas 

känslohantering i sin roll som ideellt vittnesstöd. Hur hanterar man sina egna känslor i en 

situation där man ska ge stöd åt ett vittne som reagerar starkt? Hur förbereder man sig 

känslomässigt inför ett uppdragspass som vittnesstödjare? Tvingas man som vittnesstöd 

producera vissa känslor i mötet med ett vittne? Tvingas man dölja vissa känslor för den man 

ska ge stöd till?  

 

De sociala emotionerna, våra känslor, föds i interaktion mellan individer och de är såväl en 

orsak till sociala handlingar som ett föremål för sociala handlingar. Likaså har människans 

känslor betydelse för sociala utbyten människor emellan och sociala konstruktioner i 

samhället (Wettergren 2013:11f.). Således är emotioner och känslohantering en viktig del 

inom sociologin som vetenskap. Då tidigare forskning främst fokuserat på att undersöka 

känslohantering i olika professionella yrken vill jag genom den här studien bidra med en ny 

infallsvinkel genom att undersöka vittnesstödjares känslohantering i sitt ideella uppdrag.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur vittnesstödjare hanterar sina 

känslor i sin roll som ideellt vittnesstöd.  

 

För att konkretisera syftet med uppsatsen följer här tre frågeställningar: 

• Hur hanterar vittnesstödjare sina känslor i sin roll som ideellt vittnesstöd? 

• Vilka upplevelser av stöd från organisationen har vittnesstödjarna gällande 

känslohantering?  
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• Vilka upplevelser av krav från organisationen har vittnesstödjarna gällande 

känslohantering? 

 

Min studie kommer att tillföra en ny infallsvinkel vad gäller emotionssociologi då denna 

studie inte undersöker emotioner i ett professionellt arbete. Denna studie undersöker istället 

hur personer som är ideellt engagerade hanterar sina känslor då de som lekmän ska ge stöd till 

personer i en oerhört utsatt situation.  

 

1.3 Avgränsning 

I denna studie deltar vittnesstödjare från en tingsrätt i västra Sverige som respondenter. 

Önskvärt hade också varit att intervjua personer från högre skikt i organisationen för att få en 

djupare förståelse vad gäller mina forskningsfrågor, men på grund av uppsatsens omfattning 

har jag valt att avgränsa studien till att endast undersöka vittnesstödjarnas egna upplevelser 

och tankar. Jag har även valt att avgränsa mig till en tingsrätt i västra Sverige, detta främst på 

grund av tillgänglighet men även på grund av studiens begränsning som inte gjort det möjligt 

att undersöka vittnesstödjare från fler tingsrätter.  

 

1.4 Disposition 

I följande kapitel kommer jag att beskriva bakgrundsfakta som rör vittnesstödsverksamheten, 

detta för att ge läsaren en inblick i vad studien syftar till att undersöka. Därefter följer kapitel 

tre som redogör för det teoretiska ramverket vilket ligger till grund för analysen av det 

empiriska materialet som jag samlat in. Därefter följer kapitel fyra där tidigare forskning som 

berör olika aspekter av känslohantering i arbetet presenteras. I femte kapitlet beskrivs bland 

annat tillvägagångssätt och metodval. I det femte kapitlet redogörs även de etiska aspekterna 

för min studie samt studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. I kapitel sex 

presenteras studiens resultat som analyseras utifrån det teoretiska ramverket. Slutligen följer 

kapitel sju där slutsatser samt diskussion lyfts fram.  
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2. Bakgrund 

 
2.1 Vittnesplikt 

I Sverige har vi något som kallas vittnesplikt. Det innebär att man är skyldig att vittna i 

domstol om man skulle bli kallad. Om ett vittne som blivit kallad uteblir från rättegången kan 

denne bli hämtad av polis (Rättegångsbalken, 36 kap. 20 §). Innan vittnet avlägger sitt 

vittnesmål ska rätten höra dennes fullständiga namn samt ålder, yrke och hemvist. Därefter 

ska vittnet avlägga vittnesed som lyder ”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, 

att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra” (RB, 36 kap. 10-11 

§). Vittnesed får dock ej avläggas av personer som är under femton år gamla eller av den som 

på grund av psykisk störning ej kan erfordra insikt om betydelsen av ed. Personer som är 

närstående till den tilltalade får välja att avlägga vittnesed eller ej (RB, 36 kap. 13 §).  

 

Dyker vittnet inte upp till rättegången, vägrar vittna, vägrar svara på frågor eller vägrar 

avlägga ed kan denne dömas till vite eller i värsta fall begäras häktad i upp till tre månader 

(RB, 36 kap. 21 §). Ett vittne som däremot infinner sig när rättegången äger rum har rätt till 

ersättning för kostnader gällande resa, uppehälle och eventuell missad arbetsinkomst (RB 36 

kap. 24 §).  

 

2.2 Vittnesstödsverksamheten i Sverige 

Vittnesstödsverksamheten bedrivs genom den ideella organisationen Brottsofferjouren. 

Brottsofferjouren Sverige bildades 1988 och Brottsofferjourens huvuduppgift är att ge stöd 

och vara en medmänniska åt brottsoffer och vittnen. Idag finns cirka 90 jourer runt om i 

Sverige och det är genom dessa som vittnesstödsverksamheten bedrivs. Tanken med att starta 

en så kallad vittnesstödsverksamhet var att det skulle stärka vittnen, få dem att känna sig 

tryggare samt kunna ge vittnen information om vad som förväntas av dem i rättssalen samt 

om hur förhandlingar går till. Efter den första försöksverksamheten som inleddes 1995 kunde 

man konstatera att vittnesstödsverksamheten haft det utfall man önskat, det stöd som vittnen 

och målsägande fått hade bidragit till bättre rättegångsförhandlingar (BOJ 2015:28f.). Idag 

finns vittnesstödsverksamhet vid samtliga av landets tingsrätter (BOJ 2015:34).  
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2.3 Vittnesstöd 

Att vara vittnesstödjare i någon av Sveriges tingsrätter är ett ideellt uppdrag som syftar till att 

ge stöd och vara en medmänniska för vittnen och målsägande i en rättsprocess. Är man 

medlem i en brottsofferjour och vill bli vittnesstöd krävs det att man fyllt 18 år, att man har en 

positiv människosyn, att man är psykiskt stabil, har en personlig mognad samt har förmåga 

till medkänsla. Brottsofferjouren belyser också den speciella relation som skapas när man ger 

stöd åt andra. Att det inte är ett jämbördigt förhållande, utan den som får stöd är i mångt och 

mycket beroende av den som ger stöd. Utöver detta handlar den ideella rollen som 

vittnesstödjare mycket om personlig kompetens, att ha såväl självkännedom som att känna 

empati (BOJ 2015:39).  

 

När man anmält intresse om att bli vittnesstödjare kallas man till ett första samtal med jourens 

samordnare. Ifall samordnaren tror att man skulle passa som vittnesstödjare blir man antagen 

till grundutbildningen som består av 30 studietimmar samt ett antal timmars praktik. Därefter 

är det upp till styrelsen i den lokala brottsofferjouren samt samordnaren att tillsammans 

avgöra om man är lämplig som vittnesstödjare och därmed avgör om man skall godkännas 

eller ej. Blir man godkänd får man diplom samt ett vittnesstödsbevis och kan därmed starta 

ditt ideella arbete vid någon av landets tingsrätter. Som vittnesstödjare gäller inte 

sekretesslagen, däremot får alla som arbetar ideellt som vittnesstödjare skriva under ett 

tystnadslöfte som är personligt bindande. Detta är av yttersta vikt då det som sägs tillsammans 

med vittnen och målsägande inte ska föras vidare till obehöriga (BOJ 2015:40ff.).  

 

Vittnesstödjarna finns oftast på plats i tingsrätten, cirkulerar i väntsalen och inväntar vittnen 

eller andra personer som vill ha stöd. Vittnesstödjarna ska genom sin närvaro i tingsrätten 

minska osäkerheten hos de som kommer till tingsrätten för att vittna eller vara målsägande. 

Vittnesstödjaren ska finnas där som en medmänniska och ge en ökad trygghet i samband med 

rättegång. ”Ett tryggt vittne är ett bra vittne och ett bra vittne är en tillgång i rättsprocessen” 

(BOJ 2015:55). Trygghet och stöd ges bland annat genom att vittnesstödjaren förklarar och 

ger information till vittnet om hur förhandlingen kommer att gå till, visar hur rättssalen ser ut, 

var de olika personerna som ingår i förhandlingen kommer att sitta och vilka uppgifter de har 

samt förklarar vart man som vittne ska sitta i rättssalen. Andra uppgifter som vittnesstödjarna 

har är att ge information om ersättning för kostnader i samband med rättegången, vänta 

tillsammans med vittnet, försöka avdramatisera besöket i tingsrätten genom att istället tala om 

vardagliga saker som arbete, skola eller fritid för att på så sätt lugna vittnet. Som 
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vittnesstödjare kan man även erbjuda vittnet eller målsägande avskildhet om personen i fråga 

exempelvis skulle vara rädd för att möta den tilltalade i väntsalen. Vittnesstödjaren kan även 

förmedla kontakt till andra stödinstanser om vittnet eller den målsägande är i behov av mer 

stöd än man som vittnesstödjare kan erbjuda (BOJ 2015:43).  
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3. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. De teorier som ingår i detta ramverk är 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv samt Arlie Russell Hochschilds teori om 

emotionellt arbete, vilka ligger till grund för analysen av mitt insamlade empiriska material. 

Avslutningsvis följer en motivering för de valda teorierna och begreppen.  

 

3.1 Erving Goffman: Det dramaturgiska perspektivet 

Erving Goffman beskriver sin teori om det dramaturgiska perspektivet i sin bok Jaget och 

Maskerna (2009). Genom denna teori framställer Goffman en skildring av vardagslivet i 

analogi med teatern. Teatermetaforen används för att beskriva människans sociala liv som på 

en teaterscen.  

 

3.1.1 Roller 

Goffman (2009) menar att människan intar olika roller i olika kontexter. Goffman förklarar 

att man försöker se sig själv utifrån för att i samvaro med andra människor försöka visa en 

bestämd bild av sig själv, och på så sätt försöka styra de intryck som andra får av en. 

Samtidigt försöker personen man interagerar med att forma en bild av, samt erhålla 

information om individen. Roller kan dels vara formella, men de kan också vara informella. 

Den formella rollen hos en människa är formell i det avseende att personen har en titel, samt 

att denne öppet erkänner sin roll. Däremot behöver en person som exempelvis har den 

formella titeln advokat, inte nödvändigtvis identifiera sig själv med den rollen. De informella 

roller vi intar speglar snarare vår personlighet. En informell roll behöver inte uttalat ha blivit 

tilldelat en, utan kan snarare ha att göra med att man intar rollen för att den fungerar bra i ett 

visst socialt sammanhang (Goffman 2009:91f.). Rolltagande kan också innebära att individen 

uppträder i vissa sammanhang på ett sätt som inte känns naturligt, ett slags falskt rolltagande. 

Detta kan visa sig när individen uppträder på ett visst sätt eller avsiktligt säger vissa saker i ett 

sammanhang där syftet är att framstå på ett specifikt sätt hos åskådaren (Goffman 2009:52f.).  

 

Goffman menar att rolltagande behövs i samhället för att det ska fungera och vara harmoniskt. 

Dels kan rolltagandet innebära en slags vinst hos individer som befinner sig i sammanhang 

där tydliga regler och normer finns för hur man bör agera, rolltagandet kan alltså hjälpa 

individen att passa in. Rolltagandet kan också innebära en vinst hos individer som behöver 

dölja vissa tankar eller beteenden som kan provocera andra individer, men rolltagandet kan 
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också ge en auktoritet inför personen man interagerar med (Goffman 2009:31f.). Förluster 

med rolltagande kan däremot innebära att man förlorar kontakten med sig själv, med sitt rätta 

jag, sina principer och tankar, för att passa in och accepteras i vissa sammanhang. Förlusten i 

rolltagandet blir således att individer i samhället blir oäkta inför varandra, eftersom individen 

anpassar sig efter den roll som intas samt på de krav och förväntningar som ställs på rollen 

(Goffman 2009:26f.). Ett felaktigt agerande i sitt rolltagande kan få negativa konsekvenser för 

aktören då detta inte är socialt accepterat i sammanhanget. Ett felaktigt agerande i rolltagandet 

leder till att publiken, eller omgivningen, förlorar förtroendet för aktörens roll och detta menar 

Goffman kan likställas med att tappa masken för omgivningen (Goffman 2009:52f,108).  

 

3.1.2 Frontstage och backstage 

Goffman (2009) menar att människan uppträder som en aktör på scenen som observeras av en 

publik för att sedan dra sig tillbaka bakom kulisserna och förbereda sig för en ny entré på 

scenen med en ny föreställning. Han beskriver teaterföreställningen eller den sociala 

interaktionen som dels en främre region (frontstage) dels en bakre region (backstage) 

(Goffman 2009:97-102). 

 

I den främre regionen uppträder individen framför publik och det är här skådespelaren/aktören 

försöker uppvisa en positiv självbild och på så sätt försöka styra de intryck som publiken får 

av denne. I den främre regionen kan aktörens framträdande speglas av normer och värderingar 

som försöker upprätthållas och förkroppsligas. Goffman delar in dessa normer i två 

kategorier, den första benämner han som hövlighetsnormer och den andra som 

anständighetsnormer. Hövlighetsnormerna kommer till uttryck i interaktionen mellan aktör 

och publik, det vill säga på vilket sätt aktören bemöter och samtalar med sin publik. 

Anständighetsnormerna kommer istället till uttryck i aktörens fysiska uppförande eller 

uppträdande och innehåller de krav som ställs på individen i en viss region. Goffman delar in 

anständighetsnormerna i två underkategorier för att förklara de olika krav som ställs på 

aktörens framträdande i den främre regionen. Den första kallar han för de moraliska kraven 

vilket han menar syftar till att inte ofreda andra individer, exempelvis på grund av sexuell 

läggning eller religion. Den andra kategorin innehåller istället de instrumentella krav som 

exempelvis en arbetsgivare kan ha på sina anställda för att på så sätt få medarbetarna att 

förhålla sig till arbetsnormerna inom organisationen (Goffman 2009:97f.). 
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Den bakre regionen är alltid kopplad till den främre regionen, men är istället ett privat område 

i kulisserna där individen kan slappna av, släppa den sociala rollen som intagits framför 

publik samt förbereda sig inför nästa föreställning. I den bakre regionen behöver alltså 

aktören inte förhålla sig till de normer eller krav som ställs på rollen. I den bakre regionen kan 

aktören också få stöd av sina agerande kamrater när de då och då tar en kort andningspaus 

(Goffman 2009:101ff.). 

 

3.2 Arlie Russell Hochschild: Emotionellt arbete 

I boken The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling (2012) redogör Arlie 

Russell Hochschild för sin teori om emotionellt arbete (emotional labor). Hochschild visar 

genom denna teori hur vissa yrken kräver ett rolltagande för att förhålla sig på ett visst sätt. 

Hochschild menar också att känslor i vissa yrken måste produceras för att yrkesrollen, eller 

individen man interagerar med, kräver det. Genom emotionellt arbete försöker man alltså att 

skapa en sinnesstämning eller en känsla hos den man interagerar med. Det handlar således om 

vilka krav gällande känslohantering som ställs på yrkesrollen.  

 

3.2.1 Ytligt och djupt emotionellt agerande 

Hochschild (2012) skiljer på vad hon kallar för ytligt och djupt emotionellt agerande. Ytligt 

emotionellt agerande innebär att man låtsas känna något som man egentligen inte känner, som 

ett påklistrat leende när man egentligen känner sig ledsen. Den känsla man visar motsvaras 

alltså inte av det man faktiskt känner. Detta är en medveten strategi för att få personen man 

interagerar med att inte veta vad man egentligen känner, däremot är man som sagt medveten 

om detta skådespeleri själv (Hochschild 2012:37f.). Djupt emotionellt agerande handlar 

istället om att de känslor man uttrycker är ett resultat av en upparbetad känsla, något man 

arbetat fram inom sig. Här handlar det således inte om att lura andra att om vad man känner, 

man försöker snarare lura sig själv att känna det man vill känna (Hochschild 2012:38ff.). 

Såväl ytligt som djupt emotionellt agerande kan leda till att man förlorar kontakten med de 

känslor man egentligen känner, detta kallar Hochschild för emotiv dissonans. Man kan 

exempelvis sluta reagera på saker i vissa situationer som man kanske gjort tidigare, detta på 

grund av att man tränat upp sitt agerande och slutat känna på det viset (Hochschild 

2012:90ff.). 
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3.2.2 Känsloregler  

Känsloregler är de som guidar individen till att känna vad som är rättfärdigat eller påtvingat i 

känslomässiga utbyten. Konstant ställs individen inför frågan ”vad känner jag?” och ”vad bör 

jag känna?” i olika situationer (Hochschild 2012:57). Känsloregler kan beskrivas som de 

normer som styr vilka känslor vi bör eller inte bör uppleva eller visa i olika situationer, 

exempelvis bör man vara glad på bröllop och ledsen på begravningar (Hochschild 

1979:564f.). Vi kan bli påminda om vilka känsloregler som råder i en viss situation genom att 

någon frågar vad man känner, eller varför man känner som man gör. Vilka känsloregler som 

gäller i vissa situationer eller i ett visst socialt sammanhang kan även märkas genom hur den 

man interagerar med reagerar på ens känsloframträdande (Hochschild 2012:58). 

 

3.3 Motivering för valda teorier 

Givet studiens syfte är Goffmans dramaturgiska perspektiv relevant som analysverktyg för 

mitt insamlade empiriska material. Vittnesstödjarna framträder i olika roller under sina 

uppdragspass vilket gör det intressant att analysera utifrån Goffmans begrepp om rolltagande. 

Vittnesstödjarna befinner sig såväl i den främre regionen (onstage) som i den bakre regionen 

(backstage) under ett uppdragspass då de å ena sidan är ute i väntsalen och möter vittnen, 

målsägande m.fl. och å andra sidan kan de dra sig tillbaka bakom kulisserna, till fikarummet, 

mellan samtalen för att hämta kraft, ge stöd åt varandra och förbereda nästa möta. Goffmans 

dramaturgiska perspektiv är också intressant att använda som analysverktyg utifrån vilka 

normer och regler för de olika rollframträdandena som anses vara respektabelt eller inte. 

 

Hochschilds teori om emotionellt arbete är även den givet studiens syfte, relevant som 

analysverktyg för mitt insamlade empiriska material. Hochschilds begrepp känsloregler är 

väldigt centralt i min studie då jag med hjälp av detta begrepp kan exemplifiera och analysera 

mina två sista frågeställningar, om krav och stöd från organisationen, men framför allt min 

första frågeställning om just känslohantering. Hochschilds begrepp ytligt och djupt 

emotionellt agerande är även det centralt för att undersöka vilken typ av agerande som 

vittnesstödjarna använder sig av för att kunna hantera sina känslor i uppdragsrollen. 

Hochschilds teori om emotionellt arbete avser specifikt känslohantering i avlönat arbete, 

denna studie undersöker dock känslohantering i det ideella uppdraget, men jag finner trots allt 

hennes teori användbar för min studie då jag är ute efter att undersöka emotioner och 

känslohantering.  
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4. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning utifrån två teman, vittnesstöd samt emotioner och 

känslohantering. I kapitlet beskrivs begreppet ”victim support” vilket är en bredare 

benämning för det stöd som ges till främst målsägande, men också till vittnen. Mer specifikt 

för just vittnen är benämningen ”witness service”. Båda dessa termer är relevanta för denna 

studie. Victim support är den termen som kommer att användas nedan, och är relevant för 

denna studies syfte eftersom vittnesstödjare i Sverige även ger stöd åt målsägande. 

 

Artiklarna som presenteras nedan har hittats genom att söka främst i databasen Sociological 

Abstracts, och sökord som ”victim support”, ”witness service”, ”känslohantering”, ”känslor” 

och ”emotional labor” användes. Två av artiklarna hittades då de omnämndes som referens i 

annan litteratur.  

 

4.1 Vittnesstöd 

Artikeln Working with volunteers in victim support: Mirror or camouflage? (2011) är 

publicerad i Sage Journals och är en kvalitativ studie som handlar om professionalisering av 

vittnesstöd. Artikeln handlar om en undersökning som gjorts gällande målsägandestöd (victim 

support) som ges av ideellt engagerade personer i ett samhälle som allt mer professionaliseras 

(Roose & Verschelden & Vettenburg & Vanthuyne 2011). Författarna har jämfört länder där 

målsägandestöd ges av professionella yrkespersoner, som exempelvis i Norge, och länder där 

målsägandestöd ges av ideellt engagerade personer, som exempelvis i Danmark och Sverige. 

Det finns också länder som applicerar en blandad modell där såväl professionella som ideellt 

engagerade personer arbetar som/har i uppdrag att vara stödperson till målsäganden och 

vittnen (Roose et al. 2011:270). 

 

Studien visar att ideellt arbetande stödpersoner kan ge stöd och bra budskap till offren, och 

behöver alltså inte nödvändigtvis ges av specialiserade personer. Att istället få prata med en 

medmänniska visade sig i många fall vara mer acceptabelt och bättre för vittnen och 

målsägande, än att bli ”behandlad” av en professionell yrkesperson. I artikeln framkommer att 

målsägandes erfarenheter visar att man upplever lika bra stöd av en professionell yrkesperson 

som av en ideellt engagerad person. Det viktiga ligger i att kunna få stöd och information från 

en annan människa (Roose et al. 2011:274f.). Artikeln beskriver också hur målsägandestöd 

inte kan formas som en tydlig modell, utan att varje enskilt fall snarare måste tacklas på sitt 
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sätt. Stödet kan inte i förväg bestämmas utan bestäms istället i varje konkret fall (Roose et al. 

2011:278). 

 

4.2 Emotioner och känslohantering 

Arlie Russell Hochschild är en framgångsrik forskare inom emotionssociologi. Hon anses 

vara banbrytande inom ämnet och har också bidragit till ökat intresse för just 

emotionssociologi (Sieben & Wettergren 2010). 1979 publicerade Hochschild artikeln 

Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure i vilken hon uppmärksammar 

känslohantering och känsloregler på arbetsplatsen. Hochschild (1979) beskriver i artikeln hur 

man i vissa situationer tvingas att producera, alternativt hämma, vissa känslor för att de inte 

anses vara lämpliga i situationen (Hochschild 1979:561ff.). Hochschild beskriver detta vidare 

i sin bok The Manage Heart: Commercialization of Human Feeling (2012) och lyfter 

flygvärdinnan som exempel. Hennes studie visar att flygvärdinnor i sin arbetsroll tvingas att 

både producera känslor i interaktionen med passagerare, men även hämma vissa känslor. 

Hochschild beskriver hur flygvärdinnor hela tiden tvingas att producera varma leenden till 

sina passagerare för att arbetsgivaren menar att det är en del av deras yrkesroll. Genom dessa 

leenden försöker man som flygvärdinna att skapa en viss sinnesstämning hos passagerarna 

(Hochschild 2012:4f.). Detta kallar Hochschild för emotionellt arbete (emotional labor), hon 

menar att flygvärdinnorna inte bara blir anställda på grund av sin fysiska arbetskraft, utan 

också för sin emotionella arbetskraft. Det ställs inte bara krav på flygvärdinnorna att 

producera vissa känslor, arbetsgivaren ställer också krav på flygvärdinnorna att hämma vissa 

känslor i sin yrkesroll, som exempelvis ilska och upprördhet. Hochschild beskriver hur 

flygvärdinnorna var tvungna att lära sig att behärska sin ilska, hämma de känslorna och 

istället klistra på det varma leendet igen (Dahlgren & Starrin 2004:48f.).  

 

Van Gelderen (2013) har publicerat artikeln At the Heart of Policing, Emotional labor among 

police officers, vilket är en observationsstudie som genomförts i Nederländerna och som 

handlar om polisers känsloarbete. I artikeln beskrivs hur poliser både tvingas att producera 

vissa känslor i sin roll som polis, men också hur de tvingas att kontrollera eller i vissa fall 

hämma sina känslor i sin yrkesroll. Van Gelderen (2013) vill påvisa att det inte endast är i 

serviceyrken som emotionellt arbete bedrivs, även polisrollen kräver emotionellt arbete. Van 

Gelderen beskriver vikten av att vara professionell i sin roll som polis och hur denna press 

leder till att man som polis tvingas lära sig att stänga av och hämma sina känslor i vissa 

situationer, trots att det inte alltid stämmer överens med hur man egentligen känner (Van 
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Gelderen 2013:11f.). I artikeln framkommer också att förnekelse och hämmande av känslorna 

i sin roll som polis har skadlig effekt på de anställdas hälsa och välmående (Van Gelderen 

2013:49ff.).  

 

Vesa Leppänen (2006) har skrivit ett kapitel i antologin Villkor i arbete med människor som 

handlar om känslor i arbete med människor. Leppänen exemplifierar detta då han beskriver 

hur hemtjänstens personal utför sina arbetsuppgifter hos sjuka, gamla, handikappade eller 

funktionshindrade människor, och måste i detta försöka leva sig in i vårdtagarens situation för 

att på så sätt kunna anpassa arbetet efter dem. ”Känslor förekommer i alla yrken men är en 

särskilt viktig del i arbete med andra människor” (Leppänen 2006:77). Leppänen beskriver 

hur ett arbete med daglig kontakt med andra människor kan innehålla starka reaktioner och 

menar att en person med ett sådant arbete inte bara behöver hantera sina egna känslor, utan 

också de personer den möter i yrket (Leppänen 2006:87). Vidare beskrivs i artikeln vilka 

typer av personer som söker sig till yrken där man arbetar med andra människor. Att det 

förmodligen handlar om personer som har stark verbal förmåga, empati och en vilja att 

interagera med andra som söker sig till dessa yrken. Då lönen för dessa arbeten är relativt 

liten, ser de flesta medarbetarna istället belöning i att klienterna visar uppskattning för det 

dem gör, att medarbetarna känner sig behövda (Leppänen 2006:91f.). 

 

Utifrån vad jag har kunnat få fram så har tidigare forskning främst fokuserat på emotioner och 

känslohantering i professionella yrken, snarare än ideella. De studier som gjorts inom ideellt 

arbete har heller sällan varit kopplade till emotioner och känslohantering. Denna studie 

kommer därmed att tillföra en ny infallsvinkel då jag undersöker emotioner och 

känslohantering i det ideella uppdraget. 
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5. Metod 
I detta kapitel presenteras metodologiska överväganden, tillvägagångssätt för hur det 

empiriska materialet samlats in samt hur detta analyserats. Här presenteras även urval, 

reliabilitet, validitet, generaliserbarhet samt de etiska aspekterna med studien.   

 

5.1 Kvalitativ forskningsmetodik 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur vittnesstödjare hanterar sina 

känslor i sin roll som ideellt vittnesstöd. Givet det syftet kommer denna uppsats att utgå från 

den kvalitativa forskningsmetodiken. För att på bästa sätt kunna besvara de forskningsfrågor 

som ställs har jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer. Då fokus ligger på 

vittnesstödjarnas egna upplevelser och känslohantering används kvalitativ forskningsmetodik 

(Bryman 2011:340f.). Detta till skillnad från den kvantitativa forskningsmetodiken som 

istället intresserar sig för numerisk data, teoriprövning snarare än teorigenerering, samt lägger 

fokus på forskarens uppfattning snarare än deltagarnas uppfattning (Bryman 2011:150ff.). 

 

5.2 Semistrukturerad intervju 

För att samla in data om vittnesstödjares känslohantering, hur de upplever krav som ställs 

samt stöd som ges från organisationen genomfördes semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Under intervjutillfällena användes en intervjuguide med öppna frågor. Detta gav 

respondenterna möjlighet att prata fritt utifrån de frågor som ställdes, vilket även gav mig som 

forskare en djupare förståelse för just deras tankar och känslor. Intervjuguiden består av 

frågor som ställts utifrån några centrala teman. Inledningsvis ställdes enkla, lättsamma frågor 

om respondenten själv, så som ålder, hur länge denne har varit aktivt vittnesstöd med mera, 

för att på ett lättsamt sätt få igång samtalet och intervjun. Respondenten fick sedan beskriva 

en typisk situation där ett vittne behöver stöd samt beskriva om de som vittnesstödjare utgår 

från någon speciell strategi under ett stödsamtal. Därefter följde frågor utifrån teman som 

känslohantering, organisation och roller. Att använda en intervjuguide med öppna frågor gav 

även mig som forskare möjlighet att ställa frågor som inte fanns med i intervjuguiden utifrån 

vad respondenten delade med sig av under intervjun (Bryman 2011:415). Detta hade inte varit 

möjligt om jag använt mig av en kvantitativ forskningsmetodik, där metoden istället är väl 

strukturerad för att på bästa sätt kunna säkerställa reliabiliteten och validiteten i studien. 

Således är kvalitativa intervjuer mer flexibla och följer det spår som respondentens svar går i, 

vilket lämpar sig bättre med tanke på syftet i denna studie (Bryman 2011:413).  
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5.3 Urval 

Totalt intervjuades fem vittnesstödjare och mitt krav på respondenterna var att de skulle ha 

varit verksamma som vittnesstöd i över ett år för att på så sätt ha erfarenhet samt bred 

uppfattning kring de frågor jag tänkt ställa. Detta krav uppfylldes inte helt, då en av 

respondenterna endast varit aktiv som vittnesstöd i några månader. Då jag inte fick tag i fler 

vittnesstödjare som varit aktiva under längre tid och som kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju, genomfördes ändå intervjun med personen som hade mindre erfarenhet.  

 

Samordnaren för vittnesstödsverksamheten förmedlade kontakt till vittnesstödjarna, vilket 

innebar att jag från början inte kunde kontakta ett visst antal vittnesstödjare själv. Fem 

personer svarade och ville ställa upp på en intervju. Således har ett icke-slumpmässigt urval 

genomförts, bland annat på grund av att de deltagande respondenterna valdes ut på grund av 

tillgänglighet, men också baserat på restriktioner från organisationen då jag inte fick direkt 

kontakt med respondenterna utan detta skedde genom organisationen (Bryman 2011:433f.). 

Samtliga respondenter var kvinnliga pensionärer vilket de flesta inom 

vittnesstödsverksamheten är. Troligtvis beror detta på att de har den tid som krävs för att 

engagera sig ideellt, vilket också speglas i att just kvinnliga pensionärer var de som ville ställa 

upp på en intervju, då man kan anta att de har den tiden att avvara. Det hade dock varit 

önskvärt att haft en jämnare könsfördelning hos respondenterna, men då majoriteten av 

vittnesstödjarna i den organisation jag undersökte var just kvinnliga pensionärer kan man 

ändå säga att min studie speglar den verksamheten bra. Dock hade det varit intressant att ha 

med exempelvis en man eller en yngre person för att på så sätt se om deras känslohantering i 

något avseende skiljde sig åt. 

 

5.4 Tillvägagångssätt 

För att kunna genomföra min studie och få tillgång till fältet kontaktades först samordnaren 

för vittnesstödjarna i den aktuella tingsrätten. Detta gjordes för att få hjälp att komma i 

kontakt med vittnesstödjare som skulle kunna tänkas ställa upp på en intervju. Genom detta 

tillvägagångssätt kunde samordnaren skicka ut mail till alla aktiva vittnesstödjare med 

förfrågan om att delta i en intervjustudie, samt kontaktuppgifter till mig som forskare. På så 

sätt kunde vittnesstödjarna själva kontakta mig vid intresse, och därefter bestämdes tid och 

plats för intervjun. Två intervjuer genomfördes i tingsrätten där vittnesstödjarna är aktiva och 

två intervjuer genomfördes på avskilda platser i ett bibliotek. Den femte intervjun 



	  
15	  

genomfördes via telefon, detta på grund av respondentens önskan att genomföra intervjun via 

telefon. Fördelar med en telefonintervju kan vara att respondenten känner sig tryggare via 

telefon och att telefonen som redskap i intervjun gör det lättare för respondenten att prata om 

känsliga frågor. Däremot kan det i analysen bli något svårare att analysera telefonintervjun 

eftersom viktiga aspekter så som kroppsspråk och reaktioner går förlorade (Bryman 

2011:432f.). Detta fick dock göras ändå, eftersom jag inte fick tag i fler vittnesstödjare som 

kunde tänka sig att ställa upp på en fysisk intervju, samt på grund av tidsbrist. Utfallet blev 

bra och respondentens svar låg i linje med de svar jag erhållit från intervjuerna som 

genomförts ansikte mot ansikte. Därmed kan jag konstatera att tillvägagångssättet med fyra 

fysiska intervjuer och en telefonintervju fungerade väl för mig i genomförandet av denna 

studie.  

 

Innan intervjuerna startade presenterade jag mig själv, syftet med uppsatsen och varför jag 

genomförde intervjuer. Därefter tillfrågades intervjupersonen om det var okej att spela in 

intervjun, vilket samtliga respondenter godtog. Inspelningen underlättade mitt analysarbete 

eftersom jag med hjälp av dessa kunde transkribera intervjuerna ordagrant. De etiska 

aspekterna med studien förklarades för respondenten och sedan kunde själva intervjun börja. 

Jag försökte undvika att ställa ledande frågor under samtliga intervjuer. Varje intervju varade 

i cirka 30-40 minuter vilket anses vara lagom avsatt tid för en djupare intervju (Kylén 

2004:18). Som nämnt ovan transkriberades alla intervjuer ordagrant med hjälp av 

inspelningarna. Transkriberingarna underlättade vid kodning av det insamlade empiriska 

materialet och därmed även analysen (Bryman 2011:428f.).  

 

5.5 Analysförfarande 

Att analysera kvalitativt insamlat empiriskt material handlar om att systematiskt undersöka 

och arrangera materialet för att komma fram till ett resultat (Fejes & Thornberg 2015:34f.). 

Det handlar om att koda det empiriska materialet, bryta ned det till mindre hanterbara enheter 

för att kunna söka efter mönster, samband och skillnader i materialet (Larsen 2009:101f.). För 

att reducera det insamlade materialet kodas och tematiseras det för att sedan kategoriseras 

efter mönster. När alla intervjuer transkriberats gjordes en sammanfattning av materialet för 

att på så sätt få en överskådlig bild över respondenternas uttalanden och upplevelser. Därefter 

gjordes en hermeneutisk meningstolkning och materialet strukturerades efter studiens 

frågeställningar för att på så sätt identifiera likheter och skillnader i respondenternas 

uttalanden. Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla, och är därmed lämplig 
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att använda i detta fall då studien syftar till att undersöka respondenternas egna upplevelser 

och känslor (Westlund 2015:71). Det är således mina egna tolkningar av respondenternas 

uttalanden som ligger till grund för analysen i denna studie. 

 

Jag valde att koda materialet delvis efter de teman som använts i intervjuguiden, vilket 

resulterade i fem kategorier: rollen som vittnesstöd, svåra samtal, stöd från organisationen, 

krav från organisationen samt utbildning och fortbildning. Samtliga kategorier har fått ett eget 

avsnitt under kapitel 6 resultat och analys för att underlätta läsarens orientering genom 

studien.  

 

5.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet och validitet är två kriterier för hur man kan mäta en studies kvalitet (Bryman 

2011:351). Reliabilitet handlar om huruvida studiens resultat skulle bli desamma om studien 

skulle genomföras på nytt. Bryman (2011) beskriver hur LeCompte och Goetz diskuterar 

något de kallar för extern reliabilitet vilket just handlar om i vilken utsträckning studiens 

undersökning kan upprepas eller ej. I detta fall är det svårt att veta då man aldrig kan frysa en 

social miljö och heller inte veta vad respondenterna skulle svara i en uppföljande studie. 

Dessutom har jag gjort en hermeneutisk meningstolkning av det empiriska materialet, alltså 

gjort min egen tolkning av materialet, därmed är det inte säkert att en annan forskare ser 

samma sak i materialet som jag har gjort.  

 

Validitet handlar om giltighet och avser huruvida man med hjälp av den valda metoden har 

undersökt det som var avsett att undersökas. Då syftet med denna studie är att få en ökad 

förståelse för hur vittnesstödjare hanterar sina känslor, alltså deras egna upplevelser av sin 

känslohantering, är den kvalitativa metoden i form av intervjuer bäst lämpad för att få svar på 

de frågor som ställts. Då jag använt mig av en intervjuguide under de semistrukturerade 

intervjuerna innebar detta att följdfrågor kunde ställas för att på så sätt hålla samtalet inom 

ramen för syftet med min studie, vilket inte kunnat göras om jag använt en kvantitativ metod. 

Därmed har jag undersökt det som avsetts att undersöka, och studien torde därför ha hög 

validitet. Genom att också försäkra respondenterna om att intervjun genomfördes helt 

anonymt samt att jag formulerade mina frågor på så sätt att respondenten hela tiden fick utgå 

från sig själv och sina egna erfarenheter och känslor, torde detta bidra till att respondenten 

inte endast svarat vad denne tror att jag som forskare vill ha som svar, utan givit valida svar. 
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Jag undvek alltså att ställa ledande frågor vilket även det bidrar till hög validitet i denna studie 

(Bryman 2011:354f.). 

 

Att generalisera kvalitativa studier är i allmänhet relativt svårt (Bryman 2011:369f.). Då jag 

av studiens begränsning endast genomfört fem intervjuer, är det svårt att dra generella 

slutsatser. Detta kan även vara problematiskt då min kvalitativa undersökning utgår från en 

grupp respondenter med ett speciellt ideellt uppdrag som vistas i en specifik social miljö, och 

resultatet som framkommit ur min undersökning kan därför vara svårt att applicera på andra 

ideellt engagerade grupper. Däremot kan man anta att resultatet eventuellt kan generaliseras 

till andra vittnesstödjare som är verksamma i andra delar av landet. I kvalitativ forskning kan 

analytisk generalisering av resultat göras, vilket handlar om huruvida resultatet kan appliceras 

eller tillämpas i andra fall (Kvale & Brinkmann 2014:311f.). Trots att min studie varit ämnad 

att undersöka en grupp respondenter inom ett specifikt ideellt uppdrag tror jag att resultatet 

och min analys med utgångspunkt i mitt teoretiska ramverk kan generaliseras till andra, 

liknande, sociala situationer. Trots detta är jag väl medveten om att mitt resultat och analys är 

präglat av de respondenter jag använt mig av samt av mig som forskare, således kan studien 

få ett annat resultat om den genomförs med andra respondenter eller av annan forskare 

(Bryman 2011:352). 

 

5.7 Etiska överväganden 

När man genomför en kvalitativ undersökning med målet att skriva en vetenskaplig uppsats är 

det av största vikt att vara självreflexiv samt att noggrant överväga olika etiska aspekter av 

studien. Jag som forskare har även som ansvar att säkerställa respondenternas säkerhet under 

alla omständigheter (Marshall & Rossman 2015:52).  

 

Flera etiska överväganden har gjorts i denna studie. Ett av dessa är att jag valt att inte avslöja 

deltagarnas geografiska plats då jag är mån om att skydda deltagarnas anonymitet. Istället 

beskrivs platsen för genomförandet som en tingsrätt någonstans i västra Sverige. Som nämnt 

ovan har deltagarnas anonymitet säkerställts då att jag inte tilltalat dem vid namn under 

intervjuerna. I studiens analys används citat från intervjuerna, varje deltagare har där givits ett 

alias som respondent 1-5, vilket har gjorts oberoende av vilken i följden av genomförda 

intervjuer personen egentligen varit. Detta för att såväl de som läser studien som 

respondenterna själva inte ska kunna veta vem som har sagt vad. Detta borde också 
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säkerställa att samordnaren för vittnesstödjarna, som förmedlat kontakt mellan mig som 

forskare och vittnesstödjarna, inte heller ska kunna spåra vem som sagt vad.  

 

Innan varje intervju påbörjades informerades samtliga respondenter som sagt om ett flertal 

etiska principer, främst med fokus på Vetenskapsrådets (1990) fyra etiska riktlinjer vilka är 

konfidentialitetskrav, informationskrav, samtyckeskrav samt nyttjandekrav. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som framkommer under intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt, intervjun genomfördes även anonymt och respondenterna tilltalades 

aldrig vid namn. Informationskravet innebär att jag som forskare ska informera deltagarna om 

studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagandet i studien är frivilligt, och 

respondenterna informerades om att de har all rätt att när som helst avbryta intervjun eller sin 

medverkan i studien om så önskas. Till sist informerades respondenterna om nyttjandekravet 

vilket innebär att den information som samlas in om deltagarna endast kommer att användas i 

studiens forskningssyfte (Bryman 2011:131f.). 
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6. Analys och resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat samt analys av resultaten med hjälp av det 

teoretiska ramverket. Genomgående i texten vävs citat in från intervjuerna i vilka analysen har 

sitt stöd. Detta sätts även i relation till den tidigare forskningen.  

 

6.1 Rollen som vittnesstöd 

Samtliga respondenter beskrev hur de startade sitt engagemang som ideellt vittnesstöd 

eftersom det kändes som ett meningsfullt uppdrag samt för att få tiden att gå fortare som 

pensionär. Drivkraften att fortsätta det ideella uppdraget menar samtliga respondenter handlar 

om att man som vittnesstödjare får mycket tillbaka, att människor de hjälpt har visat 

uppskattning. Känslan av att de som vittnesstöd har gjort något bra för en annan människa är 

också en drivkraft att fortsätta det ideella uppdraget, vilket också beskrivs i följande citat. 

 

Drivkraften att fortsätta det här uppdraget är ju självklart att få känna att man gör 

en insats för en annan människa! (Respondent 2).  

 

Respondent 1 beskriver även hur vittnesstödjarna inte bara får uppskattning från personer de 

hjälpt, utan även från yrkespersoner som arbetar i tingsrätten som tycker att de gör ett bra 

arbete och att de behövs. Att få känna sig behövd och känslan av att deras roll är betydelsefull 

är således av stor vikt för vittnesstödjarna i det ideella uppdraget. Att personer runtomkring 

visar uppskattning är också en viktig drivkraft i att fortsätta det ideella uppdraget. 

 

Samtliga respondenter berättar om typiska situationer där vittnen behöver hjälp som oftast 

väldigt enkla fall. Det kan handla om ett vittne som endast vill ha information om hur 

rättegången går till, hur en rättssal ser ut eller dylikt. I svårare fall får vittnesstödjaren följa 

med som stöd i förhandling. Alla respondenter beskriver en liknande strategi inför ett samtal 

eller en situation där ett vittne eller målsägande behöver deras hjälp och stöd, detta illustreras 

i följande citat. 

 

Ja, det är ju alltid då så att man presenterar sig, att man säger att jag är från 

brottsofferjouren, och jag är vittnesstödjare och även stöd för målsägande, och 

jag undrar om du ska vittna eller om du kanske är målsägande? Ibland säger man 

sitt namn, men då säger man bara förnamnet, vi ger aldrig ut efternamnen. Så att, 
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man erbjuder då sin hjälp så att säga, och beroende på vad personen säger då så 

sätter man sig ned och börjar prata och visar, men det är alltid först en 

presentation då från brottsofferjouren. (Respondent 1). 

 

Man börjar kanske med att fråga ska du in och vittna? Har du gjort det förut? 

Hur känns det? Är du orolig? Ah och då så sätter man sig en stund då och pratar, 

ah om allt möjligt egentligen. Det är ju inte säkert att det är om just målet. Vi ska 

inte lägga oss i målet, det får vi inte lov att göra. Men man kan prata lite 

runtomkring va. (Respondent 4).  

 

Det är viktigt för vittnesstödjarna att börja ett bemötande med att presentera sig, berätta att 

man kommer från Brottsofferjouren och att man är vittnesstödjare. Därefter är det upp till 

vittnet eller målsägande att vägleda samtalet. Utifrån vad vittnet eller målsägande berättar kan 

vittnesstödjaren bilda sig en uppfattning om vilket typ av stöd personen behöver. Kanske 

räcker det med att ge information om hur en förhandling går till eller visa hur en rättssal ser 

ut. I vissa fall är vittnet väldigt oroligt, rädd och kanske börjar gråta. I sådana fall krävs mer 

stöd och hjälp från vittnesstödjaren, kanske behöver vittnesstödjaren följa med in som stöd i 

förhandling. I värsta fall kan vittnesstödjaren inte hantera situationen själv och får då ta hjälp 

av exempelvis samordnaren, för att sedan eventuellt förmedla kontakt till vidare 

hjälpinstanser som exempelvis en samtalsterapeut eller psykolog.  

 

Att alltid starta samtalet med vittne eller en målsägande genom att presentera sig som 

vittnesstöd från Brottsofferjouren är ett tydligt exempel på hur de där och då kliver in i rollen 

som just vittnesstöd. Utifrån Goffmans (2009) teori om roller kan denna form av rolltagande 

klassas som en slags formell roll då de ideellt engagerade personerna får en titel samt att de 

öppet erkänner den roll de har som vittnesstöd (Goffman 91f.). Denna typ av rolltagande kan 

både vara bra och mindre bra för vittnesstödjaren. Dels kan rolltagandet få dem att passa in i 

sammanhanget på ett sätt som de kanske inte skulle göra annars, i detta fall i tingsrätten. 

Rolltagandet som vittnesstöd hjälper personerna att passa in i tingsrätten där tydliga normer 

och regler finns för hur man bör agera. De får en titel, ett uppdrag och känner sig således 

behövda i rättsväsendet som helhet. Vittnesstödjarnas formella roll kan också ge dem 

auktoritet inför vittnen och målsägande som de ska ge stöd åt. Om vittnesstödjarna inte 

presenterar sig som just vittnesstöd från Brottsofferjouren kanske inte vittnen och målsägande 

ser upp till dessa personer nog mycket att låta dem ge sitt stöd. Den formella rollen ger alltså 
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vittnesstödjarna den auktoritet som behövs för att kunna bedriva en sådan verksamhet 

(Goffman 2009:31f.). Samtidigt kan denna typ av rolltagande också leda till negativa 

konsekvenser. Utifrån Goffmans teori kan man också diskutera huruvida den formella rollen 

vittnesstödjarna intar eventuellt kan leda till att de förlorar kontakten med sig själva, att de 

förlorar sina egna tankar och känslor för att de som vittnesstödjare måste leva upp till vissa 

krav och förväntningar som ställs på rollen. Detta kan i sin tur leda till att vittnesstödjarna bli 

oäkta inför vittnen och målsägande, då de måste leva upp till rollen som vittnesstöd och 

kanske sätta sina egna känslor och tankar åt sidan (Goffman 2009:26f.). Det negativa här blir 

alltså om vittnesstödjaren tvingar sina egentliga känslor åt sidan för att istället producera de 

som anses lämpliga i hennes rolltagande. Å andra sidan kan detta i vissa fall även vara 

positivt, då vittnesstödjaren i svåra situationer eller samtal kan undvika att konfrontera sina 

egna känslor och istället kan kliva in i rollen som vittnesstöd. Ett exempel på rolltagande kan 

vara då en vittnesstödjare visar medkänsla till en person som kanske uppträder hotfullt eller 

som exempelvis uttrycker sig rasistiskt, trots att vittnesstödjaren egentligen känner avsky för 

denna person. Vittnesstödjaren måste således inta en roll där denne istället upplevs som 

medmänsklig och empatisk genom att visa medkänsla. Rolltagandet blir därmed falskt då 

uppträdandet inte överensstämmer med de känslor som vittnesstödjaren innerst inne känner 

(Goffman 1959:53). Detta agerande kan också enligt Hochschilds (2012) teori vara ett så 

kallat ytligt emotionellt agerande (Hochschild 2012:37f.). I följande citat beskriver en av 

respondenterna ett sådant agerande. 

 

Ja, det händer ju att man måste låtsas känna något man kanske inte känner 

egentligen… Om man ska ge stöd till en nynazist som ska in och vittna 

exempelvis, då känner man ju ingen direkt empati för den människan egentligen 

va, men då får man ändå försöka. (Respondent 5). 

 

Flera respondenter menar att man inte kan förbereda sig inför ett uppdragspass, eftersom det 

handlar om akuthjälp på plats, och att man aldrig vet vad det är för personer man kommer att 

möta. Citatet nedan beskriver detta fenomen. 

 

Det är ju ingenting jag kan förbereda när jag sitter på bussen och åker hit, nej 

nej… Nej det vet jag inte hur jag skulle göra i så fall, det är ju ett akutjobb! 

(Respondent 2).  
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Det handlar således om att varje vittne eller målsägande som vittnesstödjarna möter har en 

unik historia och behöver därför också anpassat stöd efter just den personen. Som tidigare 

forskning också visat, kan inte vittnes- och målsägandestöd formas som en modell, utan varje 

enskilt fall måste tacklas på sitt sätt. Stödet kan inte i förväg bestämmas, utan behöver snarare 

bestämmas i varje konkret fall (Roose et al. 2011:278). Samtliga respondenter beskriver detta 

genom att förklara hur varje samtal har sin gång, beroende på vad vittnet eller målsägande 

berättar. Således anser vittnesstödjarna att deras roll erbjuder akuthjälp samt anpassat stöd 

efter individen. Vad gäller förberedelser så beskriver dock Respondent 1 hur de ibland möts 

av meddelande från samordnaren om ett specifikt vittne eller målsägande som vill ha extra 

stöd. Personen har då innan ringt till samordnaren och meddelat att han eller hon skulle 

behöva extra stöd. I följande citat beskriver en av respondenterna hur man i en sådan situation 

går tillväga.  

 

Då kan jag ju förbereda mig litegrann, läsa på om vilket mål det gäller och så… 

Men den lappen har jag ju inte hemma som jag har här va, så jag ser till att vara 

här i god tid. Det är den förberedelsen man kan göra, det är ju inget annat sätt 

man kan förbereda sig på egentligen… (Respondent 1).  

 

Respondenterna beskriver hur man vid ankomst till ett uppdragspass får en lista på vittnen 

och målsägande som är kallade under dagen. Det är i vittnesstödjarnas fikarum som ett 

uppdragspass startar, och utifrån listan över vittnen får vittnesstödjarna sedan gå ut i väntsalen 

och möta de som behöver stöd. Här illustreras tydligt hur vittnesstödjarna rör sig i vad 

Goffman (2009) skulle kalla den främre regionen och den bakre regionen. I den bakre 

regionen, i vittnesstödjarnas fikarum, förbereds nästa framträdande i väntsalen. I fikarummet 

kan vittnesstödjarna pusta ut tillsammans, hämta ny kraft och ge varandra stöd om så skulle 

behövas. Behovet av en bakre region är för vittnesstödjarna stort och beskrivs i citatet nedan. 

 

Det är bra när man jobbar två och två, för då kan man gå undan lite i fikarummet 

och prata om något känts jobbigt eller tufft. (Respondent 5). 

 

I fikarummet gäller inte samma normer och regler som ute i väntsalen, och vittnesstödjarna 

behöver således inte förhålla sig till de regler och krav som ställs på rollen som agerar där. 

Fikarummet blir en slags frizon där vittnesstödjarna kan andas ut tillsammans (Goffman 

2009:101ff.). Således kan aktören slippa pressen som ställs på rolltagandet i den främre 
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regionen, genom att ge stöd åt varandra och samla ny kraft i den bakre regionen. Det Goffman 

beskriver som scen blir i det här fallet väntsalen där vittnesstödjarna möter vittnen och 

målsägande, men också i andra utrymmen där vittnesstödjaren iakttas av professioner och 

andra personer i tingsrätten. Där krävs det att man upprätthåller den roll man tilldelats, att 

man uppträder så som ett vittnesstöd ska uppträda. I följande citat beskrivs hur en av 

respondenterna ser på de krav och regler som ställs på deras rolltagande. 

 

Ja, det har vi ju fått, vi har ju fått vår utbildning, så vi vet ju vad vi får och inte 

får göra va. Vi får ju inte ta ställning, eller blanda oss i eller något sådant, vi ska 

ju hålla oss neutrala, det är väldigt viktigt. Och vi får ju aldrig säga något i 

rättssalen, varken till vittnet eller hjälpa vittnet eller så. Vi måste sitta helt tysta. 

(Respondent 4).  

 

Skulle en vittnesstödjare inte förhålla sig till de regler, normer och krav som finns på deras 

roll skulle det utifrån Goffmans (2009) teori kunna leda till att omgivningen förlorar 

förtroendet för vittnesstödjaren vilket skulle kunna resultera i att vittnesstödjaren tappar 

masken (Goffman 2009:52f. 108). Detta i sin tur, skulle troligtvis leda till att vittnesstödjaren 

förlorar sitt uppdrag. Därför kan man anta att det läggs stor press på vittnesstödjarna att leva 

upp till de krav som ställs på rollen som vittnesstöd i tingsrätten. 

 

6.2 Svåra samtal 

Samtliga respondenter upplever vissa samtal och situationer som svårare än andra vilket 

illustreras i följande citat. 

 

Ja oh ja! Det kan det mycket väl vara, det kan ju vara misshandel och sådana 

saker. Eller att de har sett någonting eller tycker att det är obehagligt att vittna 

för de vill inte se den personen va, och då kan de ju vara väldigt oroliga. 

(Respondent 3).  

 

Jag tycker ju alltid att det är extra hemskt när det är barn inblandade va… Usch, 

nej det tycker jag inte om, det är upprivande att se. (Respondent 5).  

 

Samtliga respondenter menar att vissa samtal och situationer är upprivande och svårare än 

andra, men samtidigt upplever de inga större svårigheter att hantera sina egna känslor i rollen 
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som vittnesstöd. Resultatet visar att detta beror på främst två saker, det ena är att 

respondenterna menar att deras livserfarenheter och tidigare yrken har lärt dem att hantera 

sina känslor, den andra orsaken är det stöd de erhåller från organisationen. En respondent 

berättar att hon tidigare arbetat som lärare och på så sätt lärt sig att hantera konflikter och 

även fått hantera situationer där barn farit illa av närstående. Som även beskrivits i tidigare 

forskning, tenderar en viss typ av människor att söka sig till yrken där man arbetar med andra 

människor. Det handlar om personer som har god verbal förmåga, stark empati samt viljan att 

interagera med andra människor (Leppänen 2006:91f.). Detta fenomen avspeglas även i denna 

studie då respondenterna som sökt sig till vittnesstödsverksamheten har en tidigare bakgrund 

där de arbetat med människor. Drivkraften att fortsätta det ideella uppdraget menar 

respondenterna främst handlar om att få möta nya människor. Således kan man se ett samband 

mellan personer med en viss typ av arbetslivserfarenhet och de som engagerar sig ideellt som 

vittnesstöd.  

 

Trots att respondenterna upplever att de klarar av att hantera sina känslor i rollen som 

vittnesstöd beskriver de ändå vissa situationer som varit tunga. Respondent 2 beskriver att det 

går en hel del energi när man som vittnesstödjare en hel dag har tagit hand om och stöttat ett 

vittne som gråtit och varit alldeles förtvivlat. Respondent 3 beskriver hur trots att ett möte 

med vittne eller målsägande är upprivande och går rakt in i hjärtat, så måste vittnesstödjaren 

vara den starkare personen. Vittnesstödjaren kan inte vara den som faller ihop. Även detta kan 

kopplas till tidigare forskning som beskriver hur en person som har ett yrke där man är i 

ständig kontakt med andra människor kommer att uppleva starka reaktioner. En person med 

ett sådant yrke måste klara av att hantera både sina egna känslor och känslor hos de personer 

man möter (Leppänen 2006:87). Precis så beskriver också respondenterna sitt uppdrag. Detta 

framkommer tydligt i vittnesstödjarnas resonemang och illustreras i de ovan nämnda citaten. 

 

6.3 Stöd från organisationen 

Den andra orsaken till att respondenterna känner att de klarar av att hantera sina känslor i 

rollen som vittnesstöd handlar som sagt om det stöd de erhåller från organisationen. Samtliga 

respondenter beskriver hur organisationen som bedriver vittnesstödsverksamheten alltid finns 

tillgängliga och erbjuder bra stöd åt sina vittnesstödjare. Respondent 1 beskriver att 

organisationen erbjuder stöd på alla plan, allt från att prata med andra vittnesstödjare i grupp, 

till att få samtala med en stödperson inom brottsofferjouren, man kan även få stöd av 

samordnaren samt få samtala och få stöd av organisationens ordförande. Skulle detta stöd inte 
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räcka kan organisationen även hjälpa till med professionell hjälp om en vittnesstödjare skulle 

vara i behov av det.  

 

Nu har jag väl inte utnyttjat det va, men skulle det bli så, så är det inga 

bekymmer. De är lättillgängliga. Samordnaren är oerhört duktig, lyhörd och 

hjälpsam och så! (Respondent 5). 

 

Ja har man varit med om något obehagligt så kan vi alltid gå till samordnaren 

efteråt. Jag har ju arbetat mycket ensam, men man kan ju också vara två och två. 

Och det tycker jag är bättre då om man är två, för då kan man ju stödja varandra! 

(Respondent 4).  

 

Citaten ovan illustrerar hur två av respondenterna upplever stödet från organisationen. Av 

dessa att döma spelar samordnaren en viktig roll i organisationen som helhet, men också i 

vittnesstödjarnas känslohantering. Samtliga respondenter beskriver hur samordnaren alltid 

finns på plats, är hjälpsam och en person man alltid kan söka stöd hos. Samordnaren blir 

således även en viktig roll i det Goffman (2009) kallar den bakre regionen, där aktörerna kan 

slappna av, pusta ut och ge varandra stöd (Goffman 2009:101ff.). Likaså kan vittnesstödjarna 

tillsammans med samordnaren slappna av och ge varandra stöd i den bakre regionen. I citaten 

ovan framgår också vikten av att kunna samtala med varandra i rollen som vittnesstöd, att 

man gärna söker stöd hos varandra. Detta kommer även att diskuteras vidare under avsnitt 6.5 

Utbildning och fortbildning. 

 

6.4 Krav från organisationen 

Organisationen ger inte bara stöd till sina ideellt engagerade vittnesstödjare, respondenterna 

upplever också att organisationen ställer krav på deras roll som vittnesstödjare. De upplevda 

kraven handlar både om hur de som vittnesstödjare ska uppföra sig, hur de ska gå tillväga i ett 

möte med ett vittne eller målsägande samt vad de får och inte får säga. De tydligaste reglerna 

beskriver vittnesstödjarna handlar om att man inte ska lägga sig i målet eller ta ställning, att 

man inte ska lämna ut fullständigt namn eller telefonnummer till personen man samtalar med 

samt att man som vittnesstödjare har tystnadslöfte och därmed inte får diskutera fallen med 

någon annan. Detta för oss också in på resonemanget kring känslohantering, och de krav som 

ställs på vittnesstödjarna kan analyseras utifrån Hochschilds (2012) teori om emotionellt 

arbete. Vittnesstödjarna försöker skapa en sinnesstämning av lugn och mod hos de vittnen och 
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målsägande de interagerar med, detta genom så kallat emotionellt arbete. För att skapa denna 

sinnesstämning hos vittnen och målsägande tvingas vittnesstödjarna att producera eller visa 

känslor som trygghet, lugn, empati och medkänsla, men de kan också tvingas hämma vissa 

känslor i rollen som vittnesstöd.  

 

Samtliga respondenter fick frågan om de upplevde att de inte kunde visa vissa känslor i ett 

samtal eller en situation med vittne eller målsägande. Respondent 1 hävdade att hon hade 

väldigt lätt för att visa känslor och kände sig inte hämmad att visa några känslor i rollen som 

vittnesstöd. Däremot påpekade hon vikten av att kunna visa empati och medkänsla i samtalen 

med vittnen eller målsägande, och detta trots att man inte alltid känner just empati för 

personen man interagerar med. Övriga respondenter beskrev också vikten av att visa empati 

och medkänsla i samtalen, däremot beskrev övriga respondenter att de i många fall inte kunde 

visa alla känslor som de egentligen kände. Exempel på känslor som vittnesstödjarna upplevde 

som svåra att visa i interaktionen med vittne eller målsägande var bland annat ilska, irritation, 

avsky och upprördhet. Det viktigaste enligt respondenterna var dock att inte bli privat. 

Respondenterna menade att det är av stor vikt att vara personlig för att kunna ge vittnet eller 

målsägande ett så genuint och empatiskt stöd som möjligt, men att man som vittnesstödjare 

aldrig får bli privat.  

 

Det gäller ju att vara professionell och personlig men inte privat brukar jag säga! 

(Respondent 2).  

 

Ovanstående citat representerar samtliga respondenters upplevelse av känslohantering i rollen 

som vittnesstöd, fast det under intervjuerna beskrivits med olika ord. Att lyckas med sin 

intrycksstyrning och därmed upprätthålla en fasad som både professionell och personlig, utan 

att bli för privat torde vara svårt att hantera. Dessa tre känsloroller kan enligt Hochschilds 

(2012) teori om emotionellt arbete ses som känsloregler. Känsloregler är de som guidar oss 

till vad vi i olika situationer bör eller inte bör uppleva för känslor (Hochschild 2012:57). I 

rollen som vittnesstödjare framgår tydligt att känsloregler finns. Nya känsloregler uppkommer 

också i interaktionen med vittnen och målsägande, som nämnts ovan är det de som styr 

samtalet och likaså kommer vittnesstödjaren att märka vilka känsloregler som gäller i det 

mötet. Man kan därför anta att vittnesstödjaren i vissa situationer måste agera väldigt 

professionell och korrekt, medan i andra situationer kanske stödjaren behöver vara mer 

personlig för att kunna ge det stöd som just det vittnet eller målsägande behöver. I vissa 
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situationer leder känsloreglerna till ett ytligt emotionellt agerande, alltså att vittnesstödjaren 

låtsas känna något som denne egentligen inte känner. Respondent 1 gav ett exempel där ett 

vittne var upprörd och krävde att få hjälp med vissa saker av vittnesstödjaren. 

Vittnesstödjaren visste dock att den personen senare också skulle stå som åtalad för grovt 

barnpornografibrott, och som flera av respondenterna berättat så är det känslomässigt svårast 

när det är barn inblandade i brott. Vittnesstödjaren fick ändå ge sitt stöd åt den mannen, 

eftersom det var hennes uppdrag. Således fick hon agera emotionellt ytligt och tränga undan 

sina egentliga känslor av avsky och ilska, och istället fokusera på att gå in i rollen som just 

vittnesstödjare och försöka visa känslor som exempelvis empati. 

 

Med tanke på att flera respondenter hävdat att de hanterar sina känslor på ett bra sätt då de lärt 

sig detta genom tidigare yrken, skulle man också kunna säga att de enligt Hochschilds (2012) 

teori, har ett djupt emotionellt agerande. Att deras känslohantering är ett resultat av 

upparbetade känslor som blivit förkroppsligade. På så sätt kanske de har slutat reagera på 

saker de tidigare skulle ha reagerat på och således tappat kontakten till de känslor de 

egentligen känner, så kallad emotiv dissonans (Hochschild 2012:90ff.). Likaså beskrivs i 

tidigare forskning hur poliser också tvingas att hämma sina känslor i vissa situationer 

eftersom polisrollen kräver det, samt att det ytliga emotionella agerandet kan få skadliga 

effekter på ens hälsa och välmående (Van Gelderen 2013:11f. 49ff.). De skadliga effekterna 

på hälsa och välmående drabbar verkar främst röra personer som i sitt professionella yrke 

behöver tränga undan eller hämma vissa känslor. Vittnesstödjarna är ideellt engagerade för att 

de vill göra detta och de gör det inte i utbyte mot exempelvis lön. Därmed är uppdragen och 

pressen som medföljer något som vittnesstödjarna själva väljer, och inget de måste göra för 

att till exempel få ihop pengar till hyra och mat. Att det är skillnad på emotionellt arbete i 

professionella yrken och ideellt arbete illustreras i följande citat. 

 

Och sen tycker jag att det är jättebra att det är jag som bestämmer vilken dag och 

hur många pass jag vill göra. Har man haft ett upprivande och tungt pass så 

behöver man inte känna pressen att komma redan imorgon igen va, man kan ta 

igen sig. (Respondent 5).  

 

Som beskrivs i citatet ovan upplever respondenterna att något väldigt positivt med det ideella 

uppdraget är dess flexibilitet, att de själva bokar upp sina uppdrag när det passar dem. Detta 

kan också vara grunden i att vittnesstödjarnas ytliga emotionella agerande inte kommer att 
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leda till skadliga effekter på hälsa och välmående eftersom de själva styr när och hur ofta de 

vill ta på sig uppdragspass. Har de haft ett tufft uppdragspass som varit känslomässigt tungt så 

kan de ta igen sig tills de känner sig redo för ett nytt uppdragspass. Det ställs således ingen 

press på vittnesstödjarna att de ska vara på plats varje dag från måndag till fredag, vilket det 

ofta gör i avlönade arbeten. Detta kan alltså vara en bidragande orsak till att vittnesstödjarna 

inte upplever några problem med sin känslohantering.  

 

6.5 Utbildning och fortbildning 

Samtliga respondenter beskriver grundutbildningen till att bli vittnesstöd som väldigt bra och 

givande. Det handlar om totalt 30 studietimmar som samordnaren håller i, men gästföreläsare 

såsom åklagare, advokater, domare och vakter förekommer också. Respondent 4 förklarade 

att hon tyckte utbildningen var väldigt givande då man hela tiden tog upp verkliga fall som 

exempel och att man på så sätt fick mycket kött på benen när man sedan själv klev in i rollen 

som vittnesstöd. Som respondent 3 beskriver i följande citat behöver vittnesstödjarna inte bara 

genomgå en grundutbildning innan de får starta sitt uppdrag, de får även en gedigen 

fortbildning under engagemangets gång. 

 

Ja jag tycker utbildningen var väldigt givande, jättebra! Och sen så tycker jag att 

vi får en bra fortbildning. Dels så kan det vara på våra volontärträffar där vi 

träffas allihop, ett tillfälle där vi ska kunna träffas allihop och prata om våra 

erfarenheter och ge stöd och så. (Respondent 3).  

 

Vittnesstödjarna träffas tillsammans med samordnaren cirka en gång per månad där de kan 

ventilera, prata om sina upplevelser och ge varandra stöd vilket kan vara väldigt givande om 

man varit med om något jobbigt. Återigen är detta ett typexempel på hur man i rollen som 

vittnesstöd både framträder på scenen, i den främre regionen, men också hur man kan dra sig 

undan i den bakre regionen. Vittnesstödsträffarna fungerar alltså som en bakre region för 

vittnesstödjarna där de kan släppa de normer och krav som ställs på deras roll i den främre 

regionen. Förutom vittnesstödsträffar arrangeras även hela utbildningsdagar där exempelvis 

andra organisationer bjuds in att föreläsa och belysa ämnen som kan vara viktiga även för 

vittnesstödjare. Detta upplevde samtliga respondenter som väldigt givande, vilket också 

beskrivs i följande citat. 
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Något som var väldigt intressant för mig då var exempelvis en tjej som berättade 

om hur förståndshandikappade upplever en vittnessituation, och det hade jag då 

sen nytta av när jag fick en sån kille. Så det tycker jag är jättebra! (Respondent 

1). 

 

Utbildning och fortbildning är således av stor vikt för vittnesstödjarna i deras känsloarbete. 

Dessutom blir utbildning och fortbildning också ett slags verktyg för organisationen att 

framställa nya krav på vittnesstödjarna i deras ideella arbete men också ett verktyg för att 

kunna ge vittnesstödjarna mer stöd och support i det ideella uppdraget. 
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7. Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna studie är som nämnt tidigare att få en ökad förståelse för hur vittnesstödjare 

hanterar sina känslor i sin roll som ideellt vittnesstöd. För att konkretisera de svar på 

forskningsfrågorna som ställts i uppsatsen kommer jag här att tematiskt redogöra för 

slutsatser samt vidare diskussion.  

 

7.1 Slutsatser 

Hur hanterar vittnesstödjare sina känslor i sin roll som ideellt vittnesstöd? Utifrån den 

empiriska data som samlats in, presenterats och analyserats i denna studie kan jag dra 

slutsatsen att vittnesstödjarna upplever sig vara bra på att hantera sina känslor i rollen som 

vittnesstöd. Den första bidragande orsaken till detta handlar om vittnesstödjarnas tidigare 

arbetslivserfarenheter där de flesta av respondenterna tidigare har arbetat med människor på 

ett eller annat sätt. På så sätt har de lärt sig att handskas med olika typer av personer och även 

handskas med olika känslor som kan uppstå i interaktionen med andra människor.  

 

Vilka upplevelser av stöd från organisationen har vittnesstödjarna gällande känslohantering? 

Den andra bidragande orsaken till att vittnesstödjarna är bra på att hantera sina känslor i rollen 

som vittnesstöd handlar om den bakomliggande organisationens stöd till vittnesstödjarna. 

Samtliga respondenter upplever framför allt samordnaren som oerhört hjälpsam och stöttande, 

men att stöd högre uppifrån organisationen också finns att tillgå, vilket framgick som positivt 

för vittnesstödjarna. Trots att ingen av respondenterna uttryckligen nämnde att de tagit hjälp 

av exempelvis någon att tala med i organisationen uttryckte samtliga att de enkelt skulle 

kunna ta den hjälpen om så skulle behövas. Att kunna gå undan och som vittnesstödjare 

kunna ge varandra stöd var också en bidragande orsak till att vittnesstödjarna är bra på att 

hantera sina känslor. Detta visar också behovet av en bakre region, där känslor som måste 

hämmas eller undertryckas i den främre regionen, kan ventileras och bearbetas. Något som 

också bidrar till att vittnesstödjarna klarar av att hanterar sina känslor i rollen som vittnesstöd 

är den utbildning och fortbildning som ges av organisationen. Utbildningen ger dem en bra 

grund att stå på inför starten av deras engagemang som vittnesstöd, men fortbildningen ger 

dem under tidens gång också fler verktyg att kunna hantera sina känslor i olika situationer 

som kan uppstå.  
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Slutligen, vilka upplevelser av krav från organisationen har vittnesstödjarna gällande 

känslohantering? Organisationen ger inte bara stöd till vittnesstödjarna att hantera sina 

känslor, de ställer också krav på rollen som vittnesstöd. För att sammanfatta hur rolltagandet 

som vittnesstödjare bör gå till så gäller det att vara professionell och personlig men inte 

privat. Utöver detta ställs krav på vittnesstödjarna i form av vad de får och inte får säga, 

tystnadslöfte och att de aldrig får lämna ut fullständigt namn eller telefonnummer till 

personerna de stödjer. Det är också av yttersta vikt att vittnesstödjarna aldrig tar ställning i ett 

mål. Således ställs många krav på vittnesstödjarna vad gäller deras känslohantering och 

uppträdande på scenen. Kraven som ställs på rollen som vittnesstödjare innebär att 

vittnesstödjarna tvingas såväl hämma vissa känslor, som producera vissa känslor i möten med 

vittnen och målsäganden. Trots alla krav som ställs på rollen som vittnesstödjare så upplever 

respondenterna inte detta som svårt att hantera. Bidragande orsak till detta finner jag bland 

annat i uppdragets flexibilitet, att vittnesstödjarna själva bestämmer när och hur länge/ofta de 

vill ta sig an uppdragen. Flexibiliteten bidrar till att vittnesstödjarna inte upplever pressen att 

ständigt behöva närvara som man exempelvis kan uppleva i sitt yrke. Studien visar alltså att 

vittnesstödjarna intar en roll för att genom denna hantera sina känslor utifrån de normer och 

regler som råder i tingsrätten. 

 

7.2 Diskussion 

Som analysen visar kan resultatet av denna studie även kopplas till tidigare forskning om 

såväl känslohantering inom professionella yrken som tidigare forskning om victim support 

och witness service. Detta tyder på ett samband mellan känslohantering/emotionellt arbete 

som utförs i professionella yrken och känslohantering/emotionellt arbete som utförs i ideella 

uppdrag. Dock presenteras även skillnader mellan känslohantering i det professionella yrket 

och i det ideella uppdraget, exempel på detta är flexibilitet vilket nämnts ovan. I övrigt är jag 

medveten om att resultatet har påverkats av de utvalda respondenterna. Således kan studiens 

resultat variera beroende på vilka respondenterna är, men också beroende på vem som tolkar 

respondenternas svar. 

 

För vidare forskning vore det intressant att studera fenomenet vittnesstödjares 

känslohantering i en bredare kontext. Eventuellt genom att kombinera kvantitativ och 

kvalitativ metod och då först genomföra en bredare enkätundersökning för att sedan följa upp 

med ett flertal djupintervjuer. Något som också skulle kunna tillföra en intressant vinkel av 

studieobjektet hade varit att genomföra observationer där forskaren kunnat studera hela 
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interaktionen mellan vittnesstödjare, organisationen samt vittnen och målsägande. På så sätt 

skulle forskaren på plats kunna ta del av reaktioner, kroppsspråk och mycket annat som går 

förlorat i en intervjustudie. Intressant hade också varit att undersöka respondenter med 

varierande geografisk placering för att nå ett resultat som reflekterar hela den svenska 

vittnesstödsverksamheten. 
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Bilaga 

 

Intervjuguide 
Inledning 

• Kort presentation om mig själv 

• Är det okej för dig att jag spelar in denna intervju? 

• Kort beskrivning av syftet med intervjun, kvalitativ undersökning + öppna frågor 

• Etiska aspekter: Samtyckeskrav, deltagandet är frivilligt, rätt att avbryta. 

Nyttjandekrav, informationen kommer endast användas i det syfte som informerats 

om. Konfidentialitetskrav, intervjun kommer att genomföras anonymt, jag kommer ej 

tilltala dig vid namn under intervjun.  

• Jag vill även understryka att detta inte är någon kritisk granskning, utan en 

vetenskaplig uppsats med målet att undersöka vittnesstödjarnas roll och 

känslohantering. 

• Intervjun kan börja! 

 

Respondenten 

• Ålder? 

• Hur länge har du engagerat dig ideellt som vittnesstöd? 

• Varför började du engagera dig som vittnesstöd? 

• Vad har du för drivkraft att fortsätta det här uppdraget?  

 

Vittnesstödet i tingsrätten 

• Berätta om en typisk situation där ett vittne behöver ditt stöd 

• Utgår du från någon speciell strategi under samtal med vittne? 

 

Känslohantering 

• Hur förbereder du dig inför ett uppdragspass? 

• Upplever du vissa samtal eller situationer som svårare än andra?  

• Har det hänt att vittne eller målsägande du talar med reagerar med starka känslor? Hur 

hanterar du det? 

• Finns det några känslor du upplever att du inte kan visa under stödsamtalen?  
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• Har du reagerat starkt någon gång i din roll som vittnesstöd? Hur? Vad gjorde du då? 

Kan du ge exempel? 

 

Organisationen 

• Upplever du att det finns regler eller normer inom organisationen, för hur du ska bete 

dig i din roll som vittnesstöd? Hur kommer dessa till uttryck? Kan du ge ett exempel? 

• Upplever du att du får det stöd du behöver av organisationen för att kunna hantera 

dina känslor? På vilket sätt? 

• Tycker du att grundutbildningen till att bli vittnesstöd har varit till någon hjälp för att 

kunna hantera dina känslor i din roll som vittnesstöd? Vad var det bästa med 

utbildningen, på vilket sätt? Var det något du saknade? Finns det något du önskat 

skulle ingå i utbildningen? Ge exempel. 

 

Roller 

• Hur upplever du relationen till samordnare/övriga organisationen? 

• Hur upplever du relationen till de som har professionella uppdrag i tingsrätten? 

• Vad tycker du om vittnesstödjarnas roll i rättsväsendet som helhet? 

 

Avslutningsvis 

• Finns det något du skulle vilja tillägga eller något du undrar över? 

 

Tack så mycket för din medverkan!  

 


