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Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD) är en erkänd diagnos som listades i DSM-III år 1980. Något 
som inte har uppmärksammats på samma sätt är de symptom som upplevs av individer som i andra 
hand exponeras för trauma. Exempelvis de som tar emot en primärdrabbads berättelse. För att be-
skriva påverkan av att ta emot en primärdrabbads berättelse har termen yrkesrelaterad livskvalitet 
(Professional quality of life) använts. Forskning med fokus på yrkesrelaterad livskvalitet har bedri-
vits inom många olika yrken. En grupp som berörts är personal som engagerar sig i våld i nära relat-
ioner men litteraturen är begränsad. I förevarande studie användes ProQOL (som består av med-
känsletillfredsställelse, utbrändhetsupplevelse och sekundär traumatisering) och QPS Nordic för att 
undersöka den yrkesrelaterade livskvaliteten hos dem som engagerar sig som hjälpare i kvinnojou-
rer. I studien deltog 55 kvinnor som är anställda eller frivillig/volontärarbetare på kvinnojour. Stu-
dien utreder även om tillgång till handledning, upplevt socialt stöd, antal timmar i kontakt med 
hjälpsökande per vecka och anställningsform påverkar den yrkesrelaterade livskvaliteten. Resulta-
ten tyder på att det finns både negativ och positiv påverkan av ett engagemang som hjälpare. Ut-
brändhetsupplevelse har stark korrelation med antal timmar i kontakt med hjälpsökande samt en 
moderat korrelation med socialt stöd. Sekundär traumatisering har stark korrelation med antal tim-
mar i kontakt med hjälpsökande. Resultaten visar även att socialt stöd, antal timmar i kontakt med 
hjälpsökande och tillgång till handledning förklarar en hög andel av variansen för sekundär trauma-
tisering och utbrändhetsupplevelse samt att anställningsform inte tycks ha betydelse för den yrkes-
relaterade livskvaliteten. 

 

Post-traumatic stress disorder (PTSD) is an established diagnosis listed in the DSM-III in 1980. Some-

thing that has not been recognized to the same extent are the symptoms experienced by individuals 

secondarily exposed to trauma. For example, those who receive a primary afflicteds story. To de-

scribe the effect of receiving a primary afflicteds story, the term professional quality of life is used. 

Research focusing on professional quality of life has been conducted in many different professions. 

A group affected are helpers who engage in domestic violence, but the literature is limited. In the 

present study, ProQOL (consisting of compassion satisfaction, burnout and secondary traumatiza-

tion) and QPS Nordic is used to investigate professional quality of life of those who are engaged as 

helpers in women´s aid.  In the study, 55 women who are employed or volunteer as helpers at shelters 

participated.  The study is also investigating if access to supervision, experienced social support, 

number of hours in contact with supplicants per week and employment status affect professional 

quality of life. The results suggest that there are both negative and positive effects of an engagement 

as helpers. Burnout has strong correlation with the number of hours in contact with supplicants and 

a moderate correlation with social support. Secondary traumatization has a strong correlation with 

the number of hours in contact with supplicants. The results also show that social support, number 

of hours in contact with supplicants and access to supervision explains a high proportion of the var-

iance of secondary traumatization and burnout but also that employment status does not seem to be 

relevant for the professional quality of life.  
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Teoretisk bakgrund 

Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD) är en erkänd diagnos som listades i DSM-III 
år 1980 (Beck, 2011; Psykologiguiden, 2014 ). Sedan dess har diagnosen använts för 
att beskriva de symptom som upplevs av individer som i egen person upplevt 
trauma. Vad som inte har uppmärksammats på samma sätt är de symptom som upp-
levs av de individer som i andra hand exponeras för trauma. Det vill säga de som får 
ta emot en primärdrabbad persons berättelse, lever med en person som upplevt 
trauma eller arbetar med traumadrabbade i behandling (Beck, 2011; Graham, 2012; 
Figley, 1995 ). Figley (1995) har, på grund av skillnaden i att primärt och sekundärt 
drabbas av trauma föreslagit att PTSD borde benämnas Primärtraumatiskt 
Stressyndrom då alla stressreaktioner i själva verket kommer efter upplevelse av 
trauma.  

För att beskriva påverkan av att ta emot en primärdrabbads berättelse har termen 
yrkesrelaterad livskvalitet (Professional quality of life) använts. Yrkesrelaterad livs-
kvalitet är ett begrepp som omfattar upplevelsen av att arbeta med eller engagera 
sig i att hjälpa andra människor (Stamm, 2010). En sökning på begreppet i Umeå 
universitetsbiblioteks databas ger 170 träffar på studier där det använts mellan år 
2003 och 2015. Individer som arbetar med, eller är engagerade i att hjälpa andra 
människor kommer i studien att hänvisas till som ”hjälpare”. Dessa hjälpare finns 
inom en mängd olika områden, exempelvis inom vården, socialtjänsten, frivilligor-
ganisationer, räddningstjänst och skola (Beck, 2011; Ben-Porat & Itzhaky, 2009, 
2011; Berger & Gelkopf, 2011; Canfield, 2008; Elwood, Mott, Lohr, & Galovski, 2011; 
Gil, 2011; Graham, 2012; Hooper, Craig, Janvrin, Wetsel, & Reimels, 2010; Jameson, 
2007; McCann & Pearlman, 1990; Sabin-Farrell & Turpin, 2003; Samios, Rodzik, & 
Abel, 2012; Slattery & Goodman, 2009; Sommer, 2008; Stamm, 2010; Walker, 2004).  

Enligt Stamm (2010) består upplevelsen av att arbeta med att hjälpa andra männi-
skor av två delar. Det är den positiva medkänsletillfredsställelse (compassion satis-
faction) och den negativa medkänselutmattning (compassion fatigue) som i sin tur 
består av utbrändhetsupplevelse (burnout) och sekundär traumatisering (se-
condary Traumatic Stress) (se figur 1) (Gerge, 2011; Stamm, 2010).  
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Figur 1. Bild över Stamm´s (2010) uppdelning i positiv och negativ påverkan av nära, 
professionell kontakt med individer som upplevt trauma eller traumatiska händel-
ser.  

Medkänsletillfredsställelse är den positiva aspekten av att arbeta eller engagera sig 
som hjälpare (Stamm, 2010). Det handlar om en förmåga att känna tillfredställelse 
genom vetskapen att en hjälper andra (Hooper et al., 2010; Stamm, 2010). Det kan 
också handla om en känsla av att du är duktig på ditt arbete men likväl kan det vara 
en upplevelse av att tillföra något till arbetsplatsen eller att bidra till ett bättre sam-
hälle (Stamm, 2010). 

Medkänselutmattning beskrivs som en negativ konsekvens av att ha ett hjälpande 
yrke eller engagera sig som hjälpare (Elwood et al., 2011; Figley, 1995; Stamm, 
2010). Enligt Elwood et al. (2011) är medkänselutmattning avgränsat till de som 
arbetar med primärt traumatiserade individer och innefattar inte familj eller andra 
närstående.  Det har beskrivits som en reducering i förmågan eller intresset att visa 
empati till en behövande samtidigt som empatin används för att hjälpa, en ”cost of 
caring” (Elwood et al., 2011; Figley, 1995, s.7). Sammanfattat kan det beskrivas som 
de ogynnsamma känslor och beteenden som uppkommer av att arbeta med indivi-
der som upplevt traumatiserande händelser (Sabin-Farrell & Turpin, 2003; Stamm, 
2010). 

En delkomponent av medkänselutmattning består av utbrändhetsupplevelse och 
beskriver upplevelsen av att vara emotionellt avtrubbad eller frånkopplad från 
andra. Det hänger också ihop med en oförmåga att känna tillfredställelse över sina 
framgångar i arbetet (Maslach, 1982, refererad i Elwood et al., 2011). Det har defi-
nierats som en ”prolonged response to chronic emotional and interpersonal stressors 
on the job” ( Maslach, 1982, refererad i Hooper et al., 2010, s.422). Figley (1995) har 
beskrivit utbrändhetsupplevelse som den fysiska, emotionella och mentala utmatt-
ning orsakat av en längre tids engagemang i emotionellt krävande situationer. Ut-
brändhetsupplevelse är således inte direkt kopplat till ett arbete som hjälpare utan 
utvecklas gradvis över tid och handlar om att under längre perioder uppleva arbets-
relaterad stress så som att ta emot en primärdrabbads berättelse eller ha en för hög 
arbetsbelastning (Ben-Porat & Itzhaky, 2011; Figley, 1995; Walker, 2004). 

Yrkesrelaterad 
Livskvalitet

Medkänsletillfredsställelse Medkänselutmattning

Utbrändhetsupp
-levelse

Sekundär 
Traumatisering
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Sekundär Traumatisk Stress är den andra delkomponenten i medkänselutmattning. 
Det har av Figley definierats som ”the natural and consequent behaviours and emo-
tions resulting from knowing about a traumatizing event […]. The stress resulting from 
helping or wanting to help a traumatized or suffering person” (Figley, 1995, s.8). Se-
kundär Traumatisk Stress kan således beskrivas som en emotionell smitta där hjäl-
paren börjar uppleva samma symptom som den hjälpsökande (Baum, 2014; Ben-
Porat & Itzhaky, 2011; Kramer, Guillory, & Hancock, 2014).  

Emotioner beskrivs som när affekter (den rent biologiska reaktionen på ett yttre 
stimuli) kombineras med varandra baserat på erfarenheter, händelser och minnen 
(Sonnby-Borgström, 2005). Emotionell smitta har definierats av Hatfield som ”ten-
densen att automatiskt synkronisera ansiktsuttryck, röstläge, gester och rörelser med 
den andra personen och som en konsekvens av detta uppleva samma känsla som den 
andre” (Hatfield, 1992, refererad i Sonnby-Borgström, 2005, s.149). Denna emotion-
ella smitta har empiriskt stöd utifrån experimentella studier (Sonnby-Borgström, 
2002, Sonnby-Borgström, Jönsson & Svensson, 2008). Ju närmre bandet mellan den 
primärt drabbade och hjälparen är desto större är risken att hjälparen börjar upp-
leva liknande symptom som den primärt drabbade (Baum, 2014). Walker (2004) 
gör kopplingen till överföring mellan klient och terapeut i behandling. Hon påtalar 
att i behandling är det förväntat att starka upplevelser också skapar starka överfö-
ringsresponser hos behandlaren och om en kan identifiera dessa är de ett betydel-
sefullt verktyg att använda sig av i behandling. Walker menar dock att det kan vara 
svårt att upptäcka dessa processer och skriver att ”If a counter-transference becomes 
traumatizing, and ultimately secondary trauma arises, the prime damage is highly 
likely to be to the therapist” (Walker, 2004, s.177).  

Aspekterna av medkänselutmattning kan ta sig uttryck i ett antal olika symptom. 
Några av dessa är ökad negativ arousal, påträngande tankar eller bilder av en an-
nans berättelse, svårigheter att skilja mellan arbete och privatliv, sänkt frustration-
stolerans, depression, hypervigilance, minskad känsla av kompetens i arbetet, av-
saknad av hopp, känsla av hjälplöshet och en upplevelse av att vara isolerad från det 
eller dem som ger en stöd (Beck, 2011; Elwood et al., 2011; Graham, 2012; Slattery 
& Goodman, 2009).  

Tidigare forskning 
Det har bedrivits tidigare forskning för att visa på det pris ett hjälpande yrke kan ha 
för hjälpare så väl som för organisationer. I sin översikt av forskning sammanställer 
Graham (2012) tidigare undersökningar som visat att påverkan sträcker sig från in-
dividuella effekter som: emotionell utmattning, sänkt självkänsla, försämrad fysisk 
hälsa och relationella problem, till organisatoriska så som: ökad frånvaro, minskad 
produktivitet, och uppsägningar. Till detta kommer kostnaden det medför att rekry-
tera ny personal (Hooper et al., 2010) och det finns även studier som visar på att 
risken för alkohol- och drogmissbruk ökar vid negativ arbetspåverkan (Graham, 
2012; Hooper et al., 2010). 

En översikt av Beck (2011) över forskning bedriven med fokus på sekundär trau-
matisering hos sjuksköterskor visar att sjuksköterskor inom rättsmedicin, på akut-
mottagningar, onkologi, pediatrik och hospice alla upplever sekundär traumatise-
ring i varierande utsträckning. Hooper et al. (2010) har gjort en liknande studie där 
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de jämförde medkänsletillfredsställelse, medkänselutmattning och utbrändhets-
upplevelse mellan sjuksköterskor på akutmottagning och sjuksköterskor på onko-
logi, nefrologi och intensivvårdsavdelning. Författarna fann att cirka 82% av sjuk-
sköterskorna på akutmottagning hade moderata till höga nivåer av utbrändhetsupp-
levelse och cirka 86% hade moderata till höga nivåer av medkänselutmattning. Det 
framkom inga statistiskt signifikanta skillnader mellan sjuksköterskor på de olika 
mottagningarna men det visade sig att sjuksköterskor på akutmottagning hade en 
förhöjd risk för låg medkänsletillfredsställelse medan de på intensivvårdsavdelning 
löpte högre risk för utbrändhetsupplevelse och de på onkologiavdelning högre risk 
för medkänselutmattning.  

Ben-Porat och Itzhaky visar i sin studie från 2009 hur anställda på instanser som 
arbetar med våld i nära relationer påverkas av sitt arbete jämfört med anställda 
inom andra områden. De två grupperna skiljde sig inte åt med avseende på negativa 
effekter men däremot upplevde de som arbetade med våld i nära relationer färre 
positiva effekter av sitt arbete. 

En undersökning av Slattery och Goodman (2009) utforskade vilka arbetsrelaterade 
faktorer som kan associeras till Sekundär Traumatisk Stress. I studien deltog 148 
hjälpare som arbetade i olika miljöer med individer som upplevt våld i nära relat-
ioner. Resultaten visade att kollegialt stöd och en handledning som verkar engage-
rande, stärkande och känns äkta var essentiell när det kom till emotionellt välmå-
ende. Men också att en relativt platt organisation med delat beslutsfattande funge-
rade skyddande. Samma studie visade också på att antal timmar en är i kontakt med 
individer som upplevt våld i nära relationer inte påverkar hjälparens nivå av Sekun-
där Traumatisk Stress. Däremot hänvisar Slattery och Goodman (2009) i sin artikel 
till andra studier (Bober & Regehr, 2006; Schauben & Frazier, 1995) där resultaten 
visat att antal timmar i kontakt med hjälpsökande inte bara påverkar nivån av se-
kundär traumatisering utan också kan förutsäga den. 

Andra studier har visat att en aktiv och kollaborativ handledning samt ett stödjande 
klimat på arbetsplatsen har en positiv effekt på förmågan att hantera negativa 
aspekter av arbetet (Canfield, 2008; Sommer, 2008). Ben-Porat och Itzhaky (2011) 
menar dock att tidigare forskning gällande handledning går isär i frågan om det hjäl-
per eller inte. Författarna fann dock i sin studie att tillfredställelse med handledning 
hade en positiv signifikant korrelation med uppgiftskunskap/problemlösning och 
generell kompetens.  

Gil (2011) för en kort diskussion kring huruvida utbildning samt positiva erfaren-
heter av att uppfatta och använda sig av emotionell smitta eller motöverföring kan 
verka skyddande för hjälparen. En studie av Ben-Porat och Itzhaky (2011) belyser 
hur specifik utbildning i att arbeta med individer som upplevt våld i nära relationer 
påverkar utbrändhetsupplevelse, sekundär traumatisering samt upplevelse av roll-
kompetens samt om handledning har någon betydelse. Rollkompetens delades upp 
i de två variablerna uppgiftskunskap/problemlösning och generell kompetens. Upp-
giftskunskap/problemlösning är tilliten till egna förmågan att kunna hantera pro-
blem i arbetet och situationer som kan uppstå. Generell kompetens är den samlade 
upplevelsen av att kunna bemästra sitt arbete. Inte heller i denna studie fann förfat-
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tarna signifikanta skillnader mellan de två grupperna med avseende på utbränd-
hetsupplevelse och Sekundär Traumatisk Stress. Däremot fann de signifikanta skill-
nader gällande uppgiftskunskap/problemlösning och generell kompetens där de 
som fått områdesspecifik utbildning upplevde högre kompetens (Ben-Porat & 
Itzhaky, 2011). 

Berger och Gelkopf (2011) visar i en studie att personal som arbetade med trauma-
tiserade barn inte bara blev stärkta i sin yrkesroll och kunskap utan också att sår-
barheten för Sekundär Traumatisk Stress minskade med områdesspecifik utbild-
ning.  Sommer (2008) tar upp ett antal olika studier där författarna bland annat upp-
täckt att i takt med att inkomst, yrkesmässig erfarenhet och utbildning ökade så 
minskade negativa symptom orsakade av arbetet. Elwood et al. (2011) belyser i sin 
översikt att resultaten rörande huruvida områdesspecifik utbildning faktiskt skyd-
dar mot negativ påverkan av ett hjälpande yrke eller inte går isär. Viss forskning 
säger att det skyddar medan annan menar att det inte gör någon skillnad. Men även 
när forskning visar på olika resultat har många efterfrågat områdesspecifik utbild-
ning. Bland annat har APA (American Psychological Association) utvecklat standar-
diserade riktlinjer i fråga om utbildning för att på bästa sätt kunna förbereda dem 
som ger sig in i ett hjälpande yrke (American Psychological Association, resources, 
n.d.). Ofta används argumentet att eftersom utbildningarna idag ser så olika ut går 
det inte att säga att utbildning inte hjälper precis som det inte går att säga att utbild-
ning hjälper (Elwood et al., 2011).  

McCann och Pearlman lyfter en viktig aspekt av det komplexa sambandet mellan 
utbildning och handledning och deras roll gällande påverkan av ett hjälpande yrke 
när de skriver att; ”Although all of them have advanced degrees and training, in-
cluding supervision in treatment of victims, they are not immune to the painful images, 
thoughts and feelings associated whit exposure to their clients´ traumatic memories ” 
(McCann & Pearlman, 1990, s. 132). 

Sammanfattningsvis har mycket forskning utförts med fokus på yrkesrelaterad livs-
kvalitet inom många olika yrken. En grupp som berörts i viss utsträckning är perso-
nal som på ett eller annat sätt engagerar sig i våld i nära relationer (Ben-Porat & 
Itzhaky, 2011; Canfield, 2008; Slattery & Goodman, 2009; Sommer, 2008) men litte-
raturen är begränsad och frågeställningarna spretande. Exempelvis utreder Ben-Po-
rat och Itzhaky i studien från 2011 skillnaden mellan terapeuter som arbetade med 
våld i nära relationer och fått specifik utbildning med dem som inte fått det. Canfield 
(2008) refererar till en studie där författarna undersökte hur kliniker påverkades 
av att behandla ett högt antal individer som upplevt våld i nära relationer. Slattery 
och Goodman (2009) utforskade i sin tur arbetsrelaterade faktorer och hur dessa 
hänger ihop med Sekundär Traumatisk Stress bland engagerade i kampen mot våld 
i nära relationer och Sommer (2008) refererar till en studie som visar på fysiska 
symptom hos rådgivare som en effekt av att stödja individer som upplevt våld i nära 
relationer. 

En grupp som i forskning berörts i viss utsträckning är personal som på ett eller 
annat sätt engagerar sig i våld i nära relationer. Men litteraturen är begränsad och 
frågeställningarna spretande och framförallt finns mycket lite forskning gjord med 
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svenska förhållanden. Genom att få kunskap om hur påverkan av att arbeta och/el-
ler engagera sig som frivillig på kvinnojourer tar sig uttryck kan måhända negativ 
påverkan bland hjälpare förebyggas och en ökad kvalité i hjälp till sökande säkras. 
Eftersom tidigare forskning visar på olika resultat rörande vilken roll handledning 
och socialt stöd på arbetsplatsen spelar anser författaren att även detta är viktigt att 
utreda i studien.  

Syfte 
Syftet är således att undersöka den yrkesrelaterade livskvaliteten hos dem som en-
gagerar sig i kvinnojourer runt om i Sverige samt att utreda om tillgång till handled-
ning, upplevt socialt stöd, antal timmar i kontakt med hjälpsökande per vecka samt 
anställningsform påverkar den yrkesrelaterade livskvaliteten.  

Frågeställningar 
1. Hur uppfattar individer som engagerar sig i kvinnojourer sitt arbete med av-

seende på yrkesrelaterad livskvalitet? 
2. Finns det signifikanta samband mellan yrkesrelaterad livskvalitet och ar-

betsförhållanden på kvinnojourer? 
o Hur stor del av variationen i yrkesrelaterad livskvalitet går att förklara 

utifrån socialt stöd, tillgång till handledning och antal timmar per vecka 
i kontakt med hjälpsökande? 

3. Skiljer sig den yrkesrelaterade livskvaliteten mellan dem som är anställda 
och de som är frivillig/volontärarbetare? 
 

Metod 

Verksamhetsbeskrivning 
Unizon är kvinnojourernas riksorganisation (tidigare SKR) med över 120 anslutna 
verksamheter varav cirka 73 är kvinnojourer (Unizon, 2014). Kvinnojourernas 
verksamheter ser olika ut. En del har anställd personal och andra drivs av frivilliga. 
Vissa kvinnojourer har öppet- och telefontider dygnet runt medan andra har det 
mer avgränsat. Kvinnojourerna har till uppdrag att lyssna, stötta och hjälpa de 
hjälpsökande (Unizon, 2014). Gemensamt för samtliga jourer är att de vilar på 
samma värdegrund om människors lika värde och lika rättigheter – jämlikhet, jäm-
ställdhet, värdighet och frihet som utgår från en feministisk grundsyn. 

Kvinnojourerna bedriver stödsamtal i sina lokaler men också över telefon och mail 
samt ger stöd i kontakt med polis, socialtjänst och familjerätt. Unizons jourer har 
årligen cirka 70.000 individuella kontakter med hjälpsökande.  Majoriteten av kvin-
nojourerna som är kopplade till Unizon har ett skyddat boende. Det innebär att 
hjälpsökande och deras eventuella barn kan få bo hos dem under en kortare tid om 
det på grund av hotbilden inte är möjligt för dem att bo hemma (Unizon, 2014).  

Förutom det stödarbete som bedrivs på kvinnojourer runt om i landet spelar de 
också en roll som opinionsbildare genom att exempelvis vara aktiva i debatten i 
mäns våld mot kvinnor, utbilda andra och arrangera manifestationer (Unizon, 
2014). 
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Undersökningsdeltagare 
Samtliga deltagare i studien var kvinnor (n = 55), medelåldern bland deltagarna var 
50 år där den yngsta var 29 och den äldsta 72. Åldersvariabeln har en negativ skev-
hetsfördelning (-.95) vilket indikerar att fler deltagare finns bland de högre åld-
rarna, och en negativ toppighet (-1.15) vilket indikerar att deltagarna skiljer sig nå-
got från normalpopulationen.  Medelvärdet av antal arbetade år inom kvinnojour 
var 6.72år där lägsta antalet var nio veckor och högsta antalet 27år.  Antalet enga-
gerade individer som fanns på kvinnojouren sträckte sig mellan 3-52 och medelvär-
det var 15 personer.  71% (n = 39) av deltagarna var anställda och 29% (n = 16) var 
volontär/frivilligarbetare. Deltagarna i studien refereras till som hjälpare och deras 
klientel som hjälpsökande. 

Material 
Bakgrundsfrågor 

Som ett led i att mäta den yrkesrelaterade livskvaliteten hos deltagarna fick de be-
svara ett formulär med 11 bakgrundsfrågor (se bilaga 1) som skapades av författa-
ren. Bakgrundsfrågorna berörde ålder, kön, vad deltagaren arbetar som på kvinno-
jour (anställd eller frivillig/volontärarbetare) och hur många engagerade eller an-
ställda som finns på kvinnojouren. Anställningsform omkodades till en dummyvari-
abel inför den statistiska bearbetningen med 0 för frivillig/volontärarbetare och 1 
för anställd.  

Handledning och Socialt stöd 

Frågorna om handledning skapades av författaren i samråd med handledare för att 
besvara frågeställningen rörande skyddande faktorer med avseende på handled-
ning. Tillgång till handledning besvaras med ja eller nej. Skalan kodades om till 
dummyvariabel inför korrelationsanalysen där nej = 0 och ja = 1. Till regressions-
analysen användes samma dummyvariabel men enbart med de deltagare som hade 
tillgång till handledning (n = 37). Hur ofta deltagaren hade tillgång till handledning 
besvarades på en skala från 1 (ibland) till 3 (regelbundet) och tillfredställelse med 
handledning besvarades på en skala från 1 (Väldigt missnöjd) till 5 (Väldigt nöjd) 
(se bilaga 1).  

För att besvara frågeställningen rörande skyddande faktorer med avseende på soci-
alt stöd användes fem frågor från skalan för social interaktion från frågeformuläret 
QPS Nordic (Dallner et al., 2000) (se bilaga 2). Varje fråga skattas på en skala från 
1(Mycket sällan eller aldrig) till 5 (Mycket ofta eller alltid). Ett medelvärde räknades 
för varje deltagare och redovisas i resultatet. Formuläret mäter psykologiska och 
sociala faktorer i arbetslivet och skalan för social interaktion är uppdelad i; stöd från 
chef, stöd från arbetskamrater och stöd från vänner och familj användes i föreva-
rande studie. I förevarande studie fick QPS Nordic α = .65 vilket är något lågt. Om 
frågan ”Om du behöver, kan du tala med dina vänner om problem som rör ditt arbete?” 
togs bort skulle värdet bli α = .82 varpå den togs bort ur skalan innan regressions-
analyser genomfördes.  
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 ProQOL 

För att besvara frågan ”Hur påverkas de individer som arbetar på kvinnojourer av sitt 
arbete med avseende på yrkesrelaterad livskvalitet” fick undersökningsdeltagarna 
besvara enkäten Professional Quality of Life Scale (ProQOL) (Stamm, 2010) i svensk 
version (Gerge, 2011).  ProQOL är ett självskattningsformulär som består av 30 
items och avser mäta Medkännandetillfredsställelse, Sekundär Traumatisk Stress 
samt utbrändhetsupplevelser. Formuläret ämnar mäta deltagarens upplevelse de 
senaste 30 dagarna och varje item skattas på en skala från 1 (Aldrig) till 5 (Mycket 
ofta) (Gerge, 2011; Stamm, 2010).  

ProQOL är normerat efter amerikanska förhållanden och visar på god begreppsva-
liditet med 5% delad varians mellan skalorna för Medkännandeutmattning och Se-
kundär Traumatisk Stress (r = -.23), 2% delad varians mellan skalan för Medkän-
nandeutmattning och utbrändhetsupplevelse (r = -.14) och en delad varians på 34% 
mellan utbrändhetsupplevelse och sekundär traumatisering (r = .58).  Den högre 
delade variansen mellan utbrändhetsupplevelse och Sekundär Traumatisk Stress 
kan bero på den psykiska belastning som är gemensamt för de båda tillstånden 
(Stamm, 2010).  

Instrumentet har även god reliabilitet, α = .87 för Sekundär Traumatiskt Stress, α = 
.72 för utbrändhetsupplevelse och α = .80 för Medkännandetillfredställelse (Hooper 
et al., 2010). Värdena i förevarande studie var för medkänsletillfredsställelse α = .87, 
för utbrändhetsupplevelse α = .76 och för sekundär traumatisering α = .79. Enligt 
manualen sammanställs deltagarnas svar från ProQOL till t-poäng och jämförs mot 
normgruppen (Stamm, 2010) så har även gjorts i förevarande studie. För att besvara 
frågeställning ”hur uppfattar individer som engagerar sig i kvinnojourer sitt arbete 
med avseende på yrkesrelaterad livskvalitet” redovisar deltagarnas t-poäng från 
ProQOL. För att besvara frågeställningen ”skiljer sig den yrkesrelaterade livskvali-
teten mellan dem som är anställda och de som är frivillig/volontärarbetare” redovi-
sas deltagarnas medelvärde från ProQOL. 

ProQOL är utformat så att ordet [hjälpare] kan bytas ut mot det som bättre passar 
för syftet i vilket instrumentet ska användas. I denna studie behölls hjälpare då detta 
ansågs vara det som bäst beskrev deltagarna som grupp.  Ungefär 50% av de som 
fyller i ProQOL skattar mellan 43 och 57 t-poäng på samtliga tre skalor. 25% skattar 
lägre än 43 t-poäng och 25% skattar högre än 57 t-poäng. 

Webenkät 

Eftersom deltagande kvinnojourer är spridda över hela Sverige fick de besvara en-
käten online. För detta använde sig författaren av Textalk WebSurvey, ett verktyg 
för att skapa och administrera webbenkäter utvecklat av Textalk (Textalk, weben-
kät, 2013). Deltagandet var anonymt, det är inte möjligt att koppla svar till deltagare 
och resultaten kommer att redovisas på gruppnivå. 

Procedur 
Studien inleddes med att författaren sökte upp litteratur och tidigare studier som 
bedrivits med liknande urvalsgrupp och med fokus på påverkan av ett hjälpande 
yrke eller engagemang. Baserat på den teori som fanns att tillgå skapades en enkät. 
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Enkäten består av fyra delar. Den första delen bestod av en informativ text, studie-
syfte samt definition av yrkesrelaterad livskvalitet och bakgrundsfrågor. Den andra 
delen bestod av frågor om handledning, den tredje av frågor om socialt stöd på ar-
betsplatsen. Den fjärde och sista delen bestod av frågeformuläret Yrkesrelaterad 
livskvalitet (Professional quality of life scale, ProQOL) i svensk version (Gerge, 2011; 
Stamm, 2010).  Den gick i ett första steg igenom av handledare och författaren. Här 
byttes frågor om socialt stöd skapade av författaren ut mot skalan för socialt stöd 
från instrumentet QPS Nordic (Dallner et al., 2000). Därpå förhandstestades enkäten 
online av fyra studenter som läste sin sista termin på psykologprogrammet vid In-
stitutionen för psykologi, Umeå universitet. Åsikter om enkäten mailades till förfat-
taren som gick igenom dem. Därpå fastställdes den slutgiltiga versionen av enkäten. 

Deltagare rekryterades genom bekvämlighetsurval. Ett mail med förfrågan om att 
delta i studien skickades till de kvinnojourer vars mailadress fanns listade på uni-
zon.se. Författaren begränsade urvalet till kvinnojourer med angiven mailadress i 
kontaktuppgifter. Kvinnojourerna fick kort information om förhandssyftet med stu-
dien och att deltagandet skulle ske anonymt via en webenkät. 33 kvinnojourer tack-
ade ja till att delta i studien, vilket resulterade i 64 deltagare. Efter det att enskild 
deltagare tackat ja till att delta i studien skickades påminnelser om att besvara en-
käten en gång i veckan till angiven mailadress fram till dess att enkäten fyllts i. En-
käten öppnades 2015-02-18 och stängdes 2015-04-05. Totalt besvarade 55 indivi-
der enkäten.  

Varje deltagare som tackat ja till att delta fick en personlig användare till enkäten. 
Ett standardiserat mail skickades ut med länk till enkät samt användare och lösen-
ord, detta arbete skedde fortlöpande. Författaren valde att inte ha insyn i vilken an-
vändare eller lösenord som skapades till deltagarna utan dessa skapades automa-
tisk genom Textalk Websurvey.  

Svaren samlades fortlöpande in och sammanställdes i ett excelark som överfördes 
till SPSS för statistisk bearbetning när tiden för att besvara enkäten gått ut.  

Statistisk bearbetning 
För att redovisa undersökningsdeltagare togs deskriptiv statistik fram med hjälp av 
SPSS och redovisades i tabell 1 (se under rubriken undersökningsdeltagare). SPSS 
användes för uträkning och redovisning av resultaten från ProQOL, QPS Nordic och 
frågor gällande handledning. För att upptäcka eventuella samband mellan variab-
lerna medkänsletillfredsställelse, medkänselutmattning (med sekundär traumatise-
ring och utbrändhetsupplevelse) samt Socialt stöd och Handledning beräknades 
korrelationsanalyser, regressionsanalyser och oberoende t-test. Då författaren har 
en deduktiv ansats kommer resultaten slutligen att tolkas utifrån teori under rubri-
ken diskussion.  

Etiska överväganden 
Vid tillfrågande via mail om att delta i studien gavs deltagare information om att 
deltagandes sker anonymt och en kort beskrivning av förhandsyftet samt att de upp-
gifter de lämnar enbart kommer användas i den specifika studien. De som valde att 
besvara enkäten fick läsa en kort informativ text om vad yrkesrelaterad livskvalitet 
är, vad och hur svaren kommer att användas, samt syftet med studien. De fick också 
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information om att allt deltagande är frivilligt, anonymt och att de har rätt att av-
bryta när som helst utan att ange anledning. Då webbenkäten behandlade person-
uppgifter i form av mailadresser och namn har författaren tagit hänsyn till Person-
uppgiftslagen (Sveriges Riksdag, 1998:204, PUL). 

Resultaten redovisas på gruppnivå. Detta ger trygghet gällande anonymitet men kan 
också bli problematiskt då det kan framkomma att vissa individer upplever fler ne-
gativa konsekvenser av sitt engagemang än andra. I och med att resultat enbart re-
dovisas på gruppnivå och att svar ej går att koppla till svarande är det inte heller 
möjligt att informera dessa personer om att de är i riskzonen för psykisk ohälsa.  
Även om det inte ligger i studiens syfte att göra så är detta ett övervägande värt att 
ha i åtanke. 

Vid användandet av Textalk Websurvey som plattform för webbenkäten kommer 
författaren kunna se vilka deltagare som svarat men inte kunna koppla samman svar 
med deltagare. På så sätt upprätthålls anonymitet och konfidentialitet. Författaren 
har tackat nej till kvinnojourer som erbjuder sig att delta om de själva får förmedla 
användare till de anställda/engagerade (då de inte lämnar ut personlig informat-
ion). Detta då det annars skulle vara möjlig för författaren att koppla samman delta-
gare med svar samt för att kunna erbjuda deltagande utan att någon annan får reda 
på det om så ej önskas.  

Resultat 

Hur uppfattar individer som engagerar sig i kvinnojourer sitt arbete med avseende på 

yrkesrelaterad livskvalitet? 

På skalan för medkänsletillfredsställelse indikerar höga poäng att deltagaren är till-
fredsställd med sin förmåga att hjälpa andra. Låga poäng indikerar att hjälparen inte 
känner att den kan bidra till att hjälpa eller känner sig tillfreds med sin förmåga att 
göra detta eller bidra till ett bättre samhälle.  Höga poäng på skalan för utbrändhets-
upplevelse indikerar att deltagaren är i risk för utbrändhet, har för hög arbetsbe-
lastning och/eller bristande stöd på arbetsplatsen. Höga poäng på skalan för sekun-
där traumatisering indikerar att deltagaren upplever negativa konsekvenser, så som 
sömnproblem, undvikandebeteenden eller spontana återupplevelser på grund av 
sitt engagemang som hjälpare. Resultaten visar att deltagarna i studien skattar un-
der, inom och över normalspannet på samtliga tre delskalor. Det fanns deltagare 
vars skattningar låg högt över cut-off värdet i t-poäng (medkänsletillfredsställelse 
66,42, utbrändhetsupplevelse 79,74 och sekundär traumatisering 78,16) och de 
som låg under cut-off värdet (medkänsletillfredsställelse 23,32, utbrändhetsupple-
velse 31,32 och sekundär traumatisering 35,36).  
 

Tabell 1. Resultat från ProQOL i t-poäng och antal deltagare. 
 <43 43-57 >57 Totalt 
Medkänsletillfredsställelse 13 (24%) 27 (49%) 15 (27%) 55 
Utbrändhetsupplevelse 13 (24%) 31 (56%) 11 (20%) 55 
Sekundär Traumatisering 14 (26%) 29 (53%) 12 (22%) 55 
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Finns det signifikanta samband mellan yrkesrelaterad livskvalitet och arbetsförhål-

landen på kvinnojourer? 

Pearson korrelation mellan beroende (medkänsletillfredsställelse, utbrändhets-
upplevelse och sekundär traumatisering) och oberoende (uppskatta hur många 
timmar per vecka du är i kontakt med individer i behov av hjälp:, har du tillgång till 
handledning?, om ja, hur nöjd är du med handledningen?, anställningsform, hur 
många är engagerade och arbetar på din kvinnojour?, hur länge har du arbetat på 
kvinnojour? och socialt stöd) visar följande signifikanta resultat;  

Medkänsletillfredsställelse korrelerar negativt med utbrändhetsupplevelse (r = -
.61, p < 0.001) där en högre skattning på medkänsletillfredsställelse hänger ihop 
med en lägre skattning på utbrändhetsupplevelse. Medkänsletillfredsställelse kor-
relerar däremot negativt med sekundär traumatisering (r = -.35, p = 0.009) där en 
högre skattning på medkänsletillfredsställelse hänger ihop med lägre skattningar 
på sekundär traumatisering.  

Utbrändhetsupplevelse korrelerar positivt med ”Uppskatta hur många timmar per 
vecka du är i kontakt med individer i behov av hjälp:” (r = .42, p = 0.01) där en högre 
skattning på utbrändhetsupplevelse hänger ihop med en högre skattning på antal 
timmar per vecka i kontakt med hjälpsökande. Utbrändhetsupplevelse korrelerar 
också positivt med sekundär traumatisering (r = .63, p < 0.001). Variabeln korrele-
rar däremot negativt med socialt stöd (r = -.33, p = 0.015). 

Sekundär Traumatisering korrelerar positivt med ”Uppskatta hur många timmar 
per vecka du är i kontakt med individer i behov av hjälp:” (r = .45, p = 0.001).  

Utöver detta fanns en positiv korrelation mellan ”Uppskatta hur många timmar per 
vecka du är i kontakt med individer i behov av hjälp:” och ”Anställningsform” (r = .32, 
p = 0.019) där en högre skattning på antal timmar per vecka i kontakt med hjälpsö-
kande hänger ihop med att vara anställd. ”Har du tillgång till handledning?” korre-
lerade positivt med ”Om Ja, hur nöjd är du med handledningen?” (r = .71, p < 0.001, 
n = 54) vilket innebär att om en har tillgång till handledning tenderar en också att 
vara mer nöjd med denna. Se tabell 2 för samtliga korrelationer. 
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Tabell 2: Pearsons korrelation mellan beroende och oberoende variabler. 

 

 
Hur länge har 
du arbetat på 

kvinnojour 

Antal timmar per 
vecka i kontakt 

med hjälpsökande 

Har du till-
gång till 

handledning 

Om Ja, hur nöjd 
är du med hand-

ledningen 

Medkänsle-
tillfreds-
ställelse 

Utbränd-
hetsupple-

velse 

Sekundär 
traumati-

sering 

Soci-
alt 

stöd 

Anställ-
nings-
form 

Hur många är enga-
gerade och arbetar 
på din kvinnojour? 

r  
-,08 
55 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

,13 ,12 ,10 ,07 ,03 ,17 -,02 -,13 

n 55 55 54 55 55 55 55 55 

Hur länge har du ar-
betat på kvinnojour? 

r -,12 -,06 -,02 ,12 -,23 -,19 ,01 -,1 

n 55 55 54 55 55 55 55 55 

Antal timmar per 
vecka i kontakt med 
hjälpsökande 

 r - ,08 ,01 -,18 ,42** ,45** ,09 ,32* 

n  55 54 55 55 55 55 55 

Har du tillgång till 
handledning? 

r - - ,71** -,14 -,00 -,09 ,23 ,07 

n   54 55 55 55 55 55 

Om Ja, hur nöjd är du 
med handledningen? 

r - - - ,04 -,11 -,12 ,23 ,03 

n    54 54 54 54 54 

Medkänsletillfreds-
ställelse 

r - - - - -,61** -,35** ,18 ,12 

n     55 55 55 55 

Utbrändhetsupple-
velse 

r - - - - - ,63** -,33* ,01 

n      55 55 55 

Sekundär traumati-
sering 

r - - - - - - -,22 ,14 

n       55 55 

Socialt stöd r - - - - - - - ,04 

n        55 

Anställningsform r - - - - - - - - 

n         

*p < 0.05, **p < 0.01 
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37 av deltagarna uppger sig ha tillgång till handledning och 17 att det inte hade till-

gång till handledning. Överlag var de deltagare som hade tillgång till handledning 

väldigt nöjda med den. Även de som inte hade tillgång till handledning gjorde en 

bedömning av hur tillfredsställda de var med handledningen. De som inte hade till-

gång till handledning tenderade till att vara väldigt missnöjda med denna (se tabell 

3). En deltagare utan tillgång till handledning använde möjligheten att hoppa över 

frågan om tillfredställelse med handledningen.  

Tabell 3. Tillgång till och tillfredställelse med handledningen. 

 

Om Ja, hur nöjd är du med handledningen? 

Total 
Väldigt 

missnöjd 
Missnöjd Varken 

eller 
Nöjd Väldigt 

nöjd 
Har du tillgång till 
handledning? 

Ja 3 2 3 13 16 37 
Nej 13 0 3 1 0 17 

Total 16 2 6 14 16 54 
 

Hur stor del av variationen i yrkesrelaterad livskvalitet går att förklara utifrån socialt 

stöd, tillgång till handledning och antal timmar per vecka i kontakt med hjälpsökande? 

Tre separata multivariata regressionsanalyser genomfördes för att bedöma hur väl 
de oberoende variablerna; tillgång till handledning (kodad som 0 = ingen tillgång till 
handledning och 1 = tillgång till handledning där svar från deltagare som hade till-
gång till handledning användes i analysen), socialt stöd och antal timmar en hjälpare 
är i kontakt med hjälpsökande per vecka kunde förklara variansen inom de bero-
ende variablerna; medkänsletillfredsställelse, utbrändhetsupplevelse och sekundär 
traumatisering. 

Modellen för medkänsletillfredsställelse förklarar 4,7% av den totala variansen 
inom den beroende variabeln. Modellen uppnådde inte signifikans (p = .14). Det in-
nebär att det finns fler faktorer som modellen inte kontrollerar för som hänger sam-
man med medkänsletillfredsställelse (se tabell 4). 

Modellen för utbrändhetsupplevelse förklarar 27%, en betydande del, av den totala 
variansen inom den beroende variabeln. Störst förklaringsvärde för variansen inom 
utbrändhetsupplevelse har socialt stöd (-.20). Det innebär att en ökning med en 
nivå i socialt stöd skulle minska utbrändhetsupplevelsen. Modellen uppnådde sig-
nifikans (p < 0.001) (se tabell 4). 

Modellen med sekundär traumatisering förklarar 23%, en betydande del, av den 
totala variansen inom den beroende variabeln. Störst förklaringsvärde för varian-
sen inom sekundär traumatisering har socialt stöd (-.14). Det innebär att en ökning 
med en nivå i socialt stöd skulle minska sekundär traumatisering. Modellen upp-
nådde signifikans (p = 0.001) (se tabell 4). 
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Tabell 4. Testning av förklarad varians med multivariat  regressionsanalys. Stan-
dardiserade β-koefficienter och signifikansvärden. 
 Medkänsletillfreds-

ställelse 
Utbrändhetsupple-
velse 

Sekundär 
Traumatise-
ring 

  

 β R2 β R2 β R2   
Socialt 
stöd 

.24 .047 -.40** .27 -.25* .23  n 
= 
5
5 

      
Antal tim-
mar per 
vecka i 
kontakt 
med 
hjälpsö-
kande 

-.19 .45*** .48***  n 
= 
5
5 

      
Tillgång 
till hand-
ledning 
(Ja) 

-.18 .047 -.070  n 
= 
3
7 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
 

  

Skiljer sig den yrkesrelaterade livskvaliteten mellan dem som är anställda och de som 

är frivillig/volontärarbetare? 

För att utreda huruvida anställningsform hade någon påverkan på yrkesrelaterad 
livskvalitet (medkänsletillfredsställelse, utbrändhetsupplevelse och sekundär trau-
matisering) genomfördes tre oberoende t-test. Resultatet visar att det inte fanns 
någon statistiskt signifikans skillnad mellan grupperna (p > 0.05) (se tabell 5). 
 

Tabell 5. Beskrivande statistik från oberoende t-test. Medelvärde, standardavvikel-
ser och signifikansnivåer. 
n = 55  Anställda n 

= 39 
Frivilliga/Volontärarbetare 
n = 16 

 

  M (sd)  M (sd)   
Medkänsletillfredsställelse  4.2 (.51)  4.1 (.52)  ns 
       
Utbrändhetsupplevelse  2 (.50)  2 (.42)  ns 
       
Sekundär Traumatisering  2.1 (.51)  1.9 (.49)  ns 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka den yrkesrelaterade livskvaliteten hos dem 
som engagerar sig i kvinnojourer runt om i Sverige samt att utreda om handledning, 
upplevt socialt stöd, antal timmar i kontakt med hjälpsökande per vecka samt an-
ställningsform påverkar den yrkesrelaterade livskvaliteten. För att göra det skapa-
des följande frågeställningar; 

1. Hur uppfattar individer som engagerar sig i kvinnojourer sitt arbete med av-
seende på yrkesrelaterad livskvalitet? 

2. Finns det signifikanta samband mellan yrkesrelaterad livskvalitet och ar-
betsförhållanden på kvinnojourer? 
o Hur stor del av variationen i yrkesrelaterad livskvalitet går att förklara 

utifrån socialt stöd, tillgång till handledning och antal timmar per vecka 
i kontakt med hjälpsökande? 

3. Skiljer sig den yrkesrelaterade livskvaliteten mellan dem som är anställda 
och de som är frivillig/volontärarbetare? 

Resultaten från studien visade att 73% av deltagarna upplevde moderata till låga 
nivåer av medkänsletillfredsställelse. Gällande utbrändhetsupplevelse upplevde 
76% av deltagarna moderata till höga nivåer av utbrändhet. För sekundär trauma-
tisering upplevde 75% av deltagarna moderata till höga nivåer.  

Resultaten från föreliggande studie stödjer teorin om att hjälpare blir påverkade av 
att ta emot en primärdrabbads berättelse. Deltagarna är påverkade av sitt arbete 
och att detta tar sig uttryck i låg medkänsletillfredsställelse, hög utbrändhetsupple-
velse och höga nivåer av sekundär traumatisering. Detta stämmer överens med 
Stamms (2010) teori om hur yrkesrelaterad livskvalitet tar sig uttryck. Utifrån detta 
är det möjligt att tänka att resultaten ger stöd åt teorin om överföring genom emot-
ionell smitta som gör att hjälparen börjar uppleva samma symptom som den pri-
märdrabbade. Författaren anser att det hade varit intressant att vidare utforska 
emotionell smitta och motöverföring samt hjälparens förmåga att uppmärksamma 
och använda sig av dessa och se om det har någon påverkan på yrkesrelaterad livs-
kvalitet.  

Något författaren anser mycket viktigt att peka ut är dock att de individer som be-
finner sig inom normalspannet för sekundär traumatisering eller utbrändhetsupp-
levelse förfarande är i risk. Att ungefär hälften av alla deltagare hamnar inom denna 
poängskala innebär det inte att det är riskfritt eller hälsosamt att under en längre 
tid utsättas för de påfrestningar som är förknippade med sekundär traumatisering 
och utbrändhetsupplevelse. Även de som befinner sig i normalspannet för medkäns-
letillfredsställelse är i risk för att börja uppleva lägre nivåer av tillfredställelse, spe-
ciellt om samma individer har höga poäng på utbrändhetsupplevelse och/eller se-
kundär traumatisering. Rent praktiskt innebär detta att kvinnojourerna förmodli-
gen skulle dra nytta av att se över rutiner för att behandla, uppmärksamma och fö-
rebygga negativ påverkan av ett hjälpande yrke. Även om resultaten i studien inte 
påvisar någon skillnad i yrkesrelaterad livskvalitet baserat på handledning kan det 
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vara en idé att se över tillgång till- samt tillfredställelse med handledningen.  Förfat-
taren tänker sig även att det kan vara bra att undersöka upplevt socialt stöd på jou-
rerna. 

I förevarande studie påvisades signifikanta samband mellan yrkesrelaterad livskva-
litet och arbetsförhållanden på kvinnojourer vilket innebär att den yrkesrelaterad 
livskvalitet påverkar arbetsförhållanden och vice versa. Antal timmar en hjälpare är 
i kontakt med individer i behov av hjälp har i tidigare forskning visats påverka nivån 
av yrkesrelaterad livskvalitet på olika sätt (Canfield, 2008; Elwood et al., 2011; 
Sabin-Farrell & Turpin, 2003; Slattery & Goodman, 2009; Sommer, 2008). Resulta-
ten i föreliggande studie visade på signifikanta korrelationer mellan antal timmar 
per vecka i kontakt med hjälpsökande och utbrändhetsupplevelse samt sekundär 
traumatisering. Att deltagare med fler timmar i kontakt med hjälpsökande också har 
högre nivåer av utbrändhetsupplevelse och sekundär traumatisering och omvänt 
ger således stöd åt den tidigare forskning som visat på liknande resultat.   

Gällande handledning uppgav 37 deltagare att de hade tillgång till handledning. Av 
dessa var merparten nöjda eller väldigt nöjda. Av de 18 som inte hade tillgång till 
handledning var merparten väldigt missnöjda. En deltagare valde att inte svara på 
frågan om tillfredställelse med handledning. När det kommer till handledning och 
kollegialt stöd har forskning visat att en handledning som är engagerande, stär-
kande och upplevs äkta samt kollegialt stöd var essentiellt när det kom till emotion-
ellt välmående (Slattery & Goodman, 2009). Canfield (2008) och Sommer (2008) 
finner båda att en kollaborativ handledning och ett stödjande klimat på arbetsplat-
sen har en positiv effekt på hjälparens förmåga att hantera negativa aspekter av ar-
betet. Ben-Porat och Itzhaky (2011) samt Elwood et al (2011)., hävdar å andra sidan 
att tidigare forskning visar på olika resultat i frågan om handledning skyddar eller 
inte och Kassam-Adams (1995) fann i sin studie att tillgång till handledning och so-
cialt stöd saknade relation till negativa konsekvenser av ett hjälpande yrke. Ben-Po-
rat och Itzhaky (2011) fann dock i sin studie att en tillfredställelse med handledning 
hade en positiv signifikant korrelation med uppgiftskunskap/problemlösning och 
generell kompetens.  

Resultaten från förevarande studie visar att deltagarna som upplever ett tillfredstäl-
lande kollegialt stöd skiljde sig signifikant från de som upplevde ett otillfredsstäl-
lande kollegialt stöd med avseende på sekundär traumatisering och utbrändhets-
upplevelse. Författaren vill därför poängtera den betydelse ett tillfredställande so-
cialt fungerande verkar ha för det psykiska välmåendet på en arbetsplats. Författa-
ren ställer sig också frågan hur utbrändhetsupplevelse och sekundär traumatisering 
ser ut för de hjälpare som kanske arbetar ensamma, över telefon eller dator? Förfat-
taren är också intresserad av frågan om det finns en minimigräns för antalet kolle-
gor en hjälpare har för att uppleva positiva effekter och exakt vad det tillfredstäl-
lande i ett tillfredställande socialt stöd består av. 

Resultaten visade vidare att deltagare som hade tillgång till handledning inte skiljde 
sig signifikant från dem som inte hade tillgång till handledning med avseende på yr-
kesrelaterad livskvalitet. Det är svårt att uttala sig om huruvida detta är samstäm-
migt eller motsäger tidigare forskning då föreliggande studie inte har haft till syfte 
att påvisa om det är de individer som skattar högre på socialt stöd och har tillgång 



19 

till handledning som är de som ligger inom normalspannet för- eller på låga nivåer 
av sekundär traumatisering och utbrändhetsupplevelse respektive höga nivåer av 
medkänsletillfredsställelse. Ett intressant fynd, om än slumpmässigt och med en li-
ten andel förklarad varians, rörande handledning var att det inte verkar förebygga 
eller skydda från negativ påverkan orsakat av ett hjälpande yrke. I de regressions-
analyser som genomfördes framkom att de individer med tillgång till handledning 
hade lägre medkänsletillfredsställelse än de som inte hade tillgång till handledning. 
Även om skillnaden var liten, inte signifikant och grupperna olika stora (n = 37 med 
tillgång till handledning och n = 18 utan tillgång till handledning) är det ett intres-
sant resultat. Författaren tänker att det är en fråga för framtida forskning att utreda 
vidare och att då kontrollera för vilken typ av handledning deltagarna får, hur ofta 
och vilken utbildning handledaren har för att bättre kunna uttala sig om hur hand-
ledning samspelar med negativ påverkan från ett hjälpande yrke. En studie som ut-
reder dessa frågor kan förhoppningsvis bättre uttala sig bättre om handledning kan 
verka skyddande mot negativ påverkan av ett hjälpande yrke.  

Störst förklarad varians i de beroende variablerna hade modellen för utbrändhets-
upplevelse (27%), därpå modellen för sekundär traumatisering (23%). Båda mo-
dellerna har en hög andel förklarad varians men det är ändå intressant att fundera 
över vilka andra faktorer som kan finnas med och påverka. Förslagsvis är några 
faktorer sådana som förevarande studie inte kontrollerat för men som undersökt i 
andra så som lön, ålder, kön och så vidare. Lägst förklarad varians hade modellen 
för medkänsletillfredsställelse (4,7%). Modellerna för utbrändhetsupplevelse och 
sekundär traumatisering uppnådde signifikans (p > 0.001). 

Avslutningsvis visade resultaten att den yrkesrelaterade livskvaliteten inte skiljde 
sig beroende på deltagarens anställningsform. Tidigare forskning har visat varie-
rande resultat gällande påverkan av att ha ett hjälpande yrke eller att engagera sig 
som hjälpare. Vissa studier visar att det finns en påverkan och att denna skiljer sig 
mellan undersökningsgrupper (Beck, 2011) medan andra har visat på att det finns 
skillnader i påverkan mellan undersökningsgrupper men att den inte är signifikant 
(Hooper et al., 2010). Resultaten i studien är samstämmiga med Hooper et al. 
(2010) då inga signifikanta skillnader mellan anställda och frivillig/volontärarbe-
tare kunde påvisas i förevarande studie. 

Gil (2011) för i sin studie en diskussion om att utbildning och positiva erfarenheter 
av att uppfatta- och kunna använda sig av emotionell smitta eller motöverföring kan 
verka skyddande för hjälparen. Likaså visar Berger och Gelkopf (2011) att områdes-
specifik utbildning minskar sårbarheten för sekundär traumatisering men också att 
det bidrog till att hjälparna kände sig stärkta i sin yrkesroll. Sommer (2008) lyfter 
att negativa symptom orsakade av arbetet minskade i takt med att utbildning, in-
komst och erfarenhet ökade. Elwood (2011) belyser dock i sin översikt att forskning 
beträffande huruvida områdesspecifik utbildning faktiskt hjälper eller inte går isär.  
Förevarande studie har inte undersökt nivån av utbildning och dess eventuella ef-
fekt på yrkesrelaterad livskvalitet men författaren anser att området är viktigt och 
att det bör utforskas vidare.  

Förevarande studie har inte undersökt organisationsstrukturen och beslutsfattande 
processer bland deltagande kvinnojourer. Tidigare forskning visat att en relativt 
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platt organisation med delat beslutsfattande verkar fungera som en skyddande fak-
tor (Slattery & Goodman, 2009) men då ingen sådan forskning har bedrivits på kvin-
nojourer tänker sig författaren att detta kan vara något för framtida forskning att 
undersöka vidare.  

Som tidigare nämnts så tänker sig författaren att upplevelsen av den yrkesrelate-
rade livskvaliteten bland deltagarna tar sig uttryck i psykisk påverkan går det att 
ställa sig frågan om vilken typ av påverkan som är påvisad i studien. Påverkan har 
definierats i termer av yrkesrelaterad livskvalitet men det går att tänka sig att det är 
mer än bara detta som framkommit. Speciellt med tanke på den låga förklarade va-
riansen i regressionsmodellen för medkänsletillfredsställelse och de starka samban-
den mellan yrkesrelaterad livskvalitet och arbetsförhållanden på kvinnojourerna. 
Även påverkan i form av sekundär traumatisering är värd att tänka över. Det fanns 
en relativt god förklarad varians inom regressionsmodellen men det går inte att ute-
sluta att det är primär traumatisering och inte sekundär traumatisering som ger ut-
slag då studien inte undersökte eventuell PTSD hos deltagarna. Symptomen för 
PTSD överlappar med dem för sekundär traumatisering, enda skillnaden är att frå-
gorna för att utreda den sekundära formen är formulerade för att fånga upp expo-
nering för andras traumatiska upplevelser (till skillnad från PTSD i DSM-5 som läg-
ger tyngd vid direkt exponering). Författarens anser att sådana formuleringar inte 
utesluter att det är ett primärt trauma som ligger bakom höga skattningar på sekun-
där traumatisering i ProQOL och forskning kring huruvida primärt trauma är rela-
terat till sekundärt går isär (Berger & Gelkopf, 2011; Elwood et al., 2011).  

Deltagarnas t-poäng är jämförda mot amerikanska normvärden. Detta för att det 
inte finns några standardiserade värden för en svensk population. Det är möjligt att 
dessa inte är representativa för urvalet i studien, speciellt med tanke på de olika 
reliabilitetsvärden som uppmättes i förevarande studie jämfört med de som finns 
att tillgå i manualen för ProQOL. Enligt manualen finns en 5% delad varians mellan 
medkänselutmattning och sekundär traumatisering medan i aktuell studie är 
samma värde 12%. Mellan medkänselutmattning och utbrändhetsupplevelse redo-
visar manualen för ProQOL 2% delad varians, i förevarande studie är den delade 
variansen mellan samma skalor 37%. Skillnaden är inte lika stor när det kommer till 
delad varians mellan utbrändhetsupplevelse och sekundär traumatisering där ma-
nualen redovisar ett värde på 34% och i aktuell studie uppmättes ett värde på 40%.  
Det går inte att säkert säga varför värdena skiljer sig så mycket, men det är värt att 
ta i beaktande. Eventuellt är de amerikanska normvärdena inte representativa för 
svenska förhållanden men det skulle också kunna bero det på att i förevarande stu-
die fick deltagarna svara på en onlineenkät – något som inte tas upp i manualen för 
ProQOL.  

Ytterligare en anledning till att tolka resultaten försiktigt är att sambanden i korre-
lationsanalysen kan underskattas gällande variblen som har två skalsteg (tillgång 
till handledning) och pearson korrelationanalys användes. Variablerna i studien har 
olika skalsteg. Exempelvis har tillgång till handledning hade två skalsteg (ja eller 
nej) medan QPS Nordic (socialt stöd) har fem skalsteg (1 = mycket sällan eller aldrig, 
ganska sällan, ibland, ganska ofta, 5 = mycket ofta eller alltid). När det kommer till 
multivariata regressionsanalyser har det argumenterats för att samtliga oberoende 
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variabler ska ha samma skalsteg (Aronsson, 1999) om man vill jämföra de olika va-
riablernas förklarade varians inom den beroende variabeln. Detta är viktigt att ha i 
åtanke när resultaten i studien tolkas. 

Av samtliga kontaktade kvinnojourer deltog totalt 55 individer. Detta är ett relativt 
litet urval, och samtliga deltagare var kvinnor. Dock är 55 individer relativt många 
sett till det begränsade urvalet som finns om en väljer att fokusera på kvinnojourer 
i Sverige och författaren tänker sig att resultatet ändå indikerar hur ett hjälpande 
yrke eller engagemang i Sverige kan påverka hjälparen. Dock bör generaliseringar 
till andra yrken, speciellt med andra köns- och åldersfördelningar, göras med för-
siktighet. 

Författaren gjorde valet att inte undersöka om deltagarna hade områdesspecifik ut-
bildning trots medvetenhet om att tidigare forskning visat att utbildning kan mode-
rera de negativa effekterna av ett hjälpande yrke (Ben-Porat & Itzhaky, 2011; Berger 
& Gelkopf, 2011). Det är därför inte möjligt att veta om utbildning ligger i resultatet 
som en okontrollerad variabel. I efterhand tänker sig författaren att det hade varit 
intressant att veta och att det är en fråga som framtida forskning kan utreda närmre. 
Skulle det gå att påvisa ett samband mellan områdesspecifik utbildning och mins-
kade negativa konsekvenser av ett hjälpande yrke tänker sig författaren att det 
skulle vara till fördel för både individ och organisation att införliva sådan utbildning 
när en person studerar till, eller anställs som hjälpare. Skulle en sådan utbildning 
dessutom gå att standardisera skulle det också vara lättare för framtida forskning 
att uttala sig om utbildning hjälper eller inte. I dagsläget är det svårt eftersom ut-
bildningar kan se så olika ut. Det hade också varit intressant att, utifrån Ben-Porat 
och Itzhakys artikel (2011) utröna huruvida områdesspecifik utbildning har en po-
sitiv inverkan på uppgiftskunskap/problemlösning och generell kompetens.  

Det hade också varit intressant att göra en studie där en kunde jämföra grupper med 
olika yrkesutbildning, så som psykologer och socionomer, som arbetar inom samma 
fält, exempelvis traumabehandling. Detta för att se om befintlig, standardiserad ut-
bildning är en variabel som skapar variation i den yrkesrelaterade livskvaliteten 
mellan grupperna och hur den variationen då skulle se ut.  

Slutligen anser författaren att huvudfyndet i studien är att det finns de individer som 
påverkas negativt av sitt engagemang som hjälpare men att det också finns de som 
påverkas positivt. Det finns starka korrelationer mellan medkänsletillfredsställelse 
och utbrändhetsupplevelse samt moderat korrelation med sekundär traumatise-
ring. Utbrändhetsupplevelse har en stark korrelation med Uppskatta hur många tim-
mar per vecka du är i kontakt med individer i behov av hjälp: och sekundär traumati-
sering samt moderat korrelation med socialt stöd. Sekundär traumatisering har en 
stark korrelation med ”Uppskatta hur många timmar per vecka du är i kontakt med 
individer i behov av hjälp:”. Det finns även en hög andel förklarad varians inom mo-
dellen för sekundär traumatisering och utbrändhetsupplevelse samt att anställ-
ningsform inte har någon påverkan på den yrkesrelaterade livskvaliteten. Utöver 
det finner författaren fyndet om att socialt stöd har signifikant positiv påverkan på 
både utbrändhetsupplevelse och sekundär traumatisering uppmuntrande och spän-
nande. Hon hoppas att framtida forskning kommer utröna vidare vad detta sociala 
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stöd består av och hur det går att arbeta med det för att förebygga psykisk ohälsa 
hos hjälpare och i längden bidra till bättre hjälp och stöd till hjälpsökande.   
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http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Svensson%2c+Owe&vl(2951191UI0)=creator&vl(29082289UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab_umub&mode=Basic&vid=UmUB&scp.scps=scope%3a(++UMUB_MODS_DATABASER)%2cscope%3a(UMUB_DIVA_MODS)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_ARKIV_MODS)%2cscope%3a(SC_DIVA)%2cscope%3a(UMUB_ALEPH)%2cscope%3a(UMUB_SFX)%2cscope%3a(UMUB_WARC)%2cscope%3a(%22UMUB%22)%2cprimo_central_multiple_fe
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Sonnby-Borgstr%c3%b6m%2c+Marianne+&vl(2951191UI0)=creator&vl(29082289UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab_umub&mode=Basic&vid=UmUB&scp.scps=scope%3a(++UMUB_MODS_DATABASER)%2cscope%3a(UMUB_DIVA_MODS)%2cscope%3a(UMUB_FOARK_ARKIV_MODS)%2cscope%3a(SC_DIVA)%2cscope%3a(UMUB_ALEPH)%2cscope%3a(UMUB_SFX)%2cscope%3a(UMUB_WARC)%2cscope%3a(%22UMUB%22)%2cprimo_central_multiple_fe
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Bilaga 1. Bakgrundsfrågor och handledningsfrågor 

Som ett led i att mäta din Yrkesrelaterade Livskvalité ber jag dig nu besvara nedan-
stående bakgrundsfrågor. Frågorna är relaterade till ditt engagemang och arbete på 
kvinnojour.  

 

Ålder: _______ 

 

Kön: _______ 

 
Är du anställd eller volontär/frivilligarbetare? 
Anställd   Volontär/frivilligarbetare  

 

Hur många är engagerade och arbetar på din kvinnojour? _______ 

 

Vad arbetar du som på din kvinnojour (Ex: kurator, frivillig, socionom): 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

Hur länge har du arbetat på kvinnojour? _______ 

 

Uppskatta hur många timmar per vecka du är i kontakt med individer i behov av 
hjälp: _______ 

 

Har du andra arbetsuppgifter än att hjälpa dessa individer (som att föreläsa, utbilda 
et.c.)? 
Ja   Nej  
 

Har du tillgång till handledning?  
Ja   Nej    

 
Om Ja, Hur ofta?  
Ibland  Vid behov  Regelbundet 

 
Om Ja, är nöjd är du med handledningen? Ringa in det alternativ som passar dig bäst. 
      Väldigt missnöjd             Missnöjd          Varken eller           Nöjd              Väldigt nöjd 

  



 

Bilaga 2. Socialt stöd, QPS Nordic 

 

 

 
 

 

  Mycket säl-
lan eller 
 aldrig 

Ganska  
sällan 

Ibland Ganska  
ofta 

Mycket  
ofta eller 

alltid 

Om du behöver, får du stöd 
och hjälp med ditt arbete 
från dina arbetskamrater? 
 

1 2 3 4 5 

Om du behöver, får du stöd 
och hjälp med ditt arbete 
från din närmaste chef eller 
likvärdig?  
 

1 2 3 4 5 

Om du behöver, är dina ar-
betskamrater då villiga att 
lyssna på problem som rör 
ditt arbete? 
 

1 2 3 4 5 

Om du behöver, är din 
närmsta chef eller likvärdig 
då villig att lyssna på pro-
blem som rör ditt arbete? 
 

1 2 3 4 5 

Om du behöver, kan du tala 
med dina vänner om pro-
blem som rör ditt arbete? 

1 2 3 4 5 


