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SAMMANFATTNING 
  
Titel: I grund och botten kanske inte det viktigaste är det som sägs utan hur man möts. En 
kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter i möten med kvinnor som utsatts för våld i 
nära relationer. 
  
Författare: Linnea Johansson och Ida Wallinder 
 
Syftet med studien var att undersöka olika yrkesverksammas erfarenheter kring hur de i sin 
yrkesroll möter kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Studien är avgränsad till mäns 
våld mot kvinnor. Intervjuer med fem yrkesverksamma inom socialtjänst, polis, hälso- och 
sjukvård, Svenska kyrkan och kvinnojour har genomförts, och analyserats med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. Av analysen framkom 3 kategorier och 6 subkategorier. Resultatet 
visar att de yrkesverksammas bemötande har stor betydelse i mötet med kvinnorna, vilket bland 
annat kan kännetecknas av att de yrkesverksamma är trygga i sig själva, inte är stressade i mötet 
samt har goda kunskaper och erfarenheter av liknande situationer. I studien framkom också att 
ytterligare en viktig del i mötet är att skapa en god dialog med kvinnorna bland annat genom 
att aktivt lyssna, vara närvarande och skapa en allians. Vidare visar resultatet att samverkan och 
samarbete mellan samverkansaktörer är något som är viktigt i arbetet med våldsutsatta kvinnor 
och att en samverkan kan vara en grund för att få till bra möten. I studien framkom också att 
det finns flera metoder och arbetsverktyg som kan vara relevanta att tillämpa i mötet med 
kvinnorna, bland annat motiverande samtal (MI) och empowerment. Denna studie ämnar bidra 
med kunskap om vilka faktorer som kan påverka ett möte mellan en våldsutsatt kvinna och de 
yrkesverksamma. 
  
Nyckelord: Kommunikation, mäns våld mot kvinnor, möte, samverkan, våld i nära relationer. 
  
  
  



 

ABSTRACT 
  
Title: Maybe the most important thing is not what is said but how you face the person. A 
qualitative study about professionals’ experiences in meetings with women of domestic 
violence. 
  
Authors: Linnea Johansson and Ida Wallinder 
  
The aim of this study was to examine the experiences of professionals regarding how they in 
their profession meet with women of domestic violence. The study is delimited to mens’ 
violence against women. A qualitative content analysis was used to answer the purpose of the 
study. The empirical material is based on five interviews with employees within social service, 
police, health care, the Swedish church and a women’s shelter, and was analyzed with a 
qualitative analysis. The analysis generated 3 categories and 6 sub-categories. Results shows 
that it is crucial how the professionals face and treat the women. The professionals’ knowledge 
and security in their profession and the fact that the professionals should not give a stressful 
impression are things that can distinguish a good meeting. The study also indicated that an 
important part of the meeting is to create a good dialogue by listening actively, be present and 
form an alliance with the women. Furthermore, results show cooperation between organizations 
to be an important element while working with women of domestic violence. Cooperation can 
even build the foundation for a good meeting. The study also shows there are different kinds of 
methods and tools to be used when meeting these women, for instance motivational 
interviewing (MI) and empowerment. In conclusion, this study intends to conduce knowledge 
regarding factors that can affect a meeting between professionals and women of domestic 
violence. 
  
Keywords: Communication, cooperation, domestic violence, meeting, men’s violence against 
women. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

FÖRORD 
  
Vi som författare till denna studie tar ett gemensamt ansvar för studiens samtliga delar och har 
båda varit delaktiga och aktiva i processen från början till slut. Arbetsfördelningen har varit 
jämn och vi ser en stor fördel i att vi har kunnat komplettera varandra bra under arbetets gång.  
  
Vi vill i förordet också rikta ett stort tack till de fem yrkesverksamma som ställde upp som våra 
respondenter, er medverkan var en förutsättning för genomförandet av denna studie. Tack också 
till vår handledare Louise Persson för att du bidragit med kunskap och nya infallsvinklar. Din 
hjälp och din feedback har varit ett viktigt stöd under processen och genomförandet av studien. 
  
  
Karlstad, juni 2017 

Linnea Johansson & Ida Wallinder 
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1. INLEDNING  
Det är många yrkesgrupper som i sin yrkesroll möter kvinnor som utsatts för mäns våld i nära 
relationer, dels inom det sociala arbetet men också inom andra yrkeskategorier som på något 
sätt arbetar med människor. Kommunikation och samtal (Nilsson & Waldemarson 2016) 
liksom bemötande (Fossum 2007) är viktiga delar som kännetecknar ett möte. Detta är 
komponenter som är av betydelse i flera typer av möten, inte minst med våldsutsatta kvinnor, 
där ett lyckat möte med en professionell kan vara avgörande för kvinnans framtid. Det finns 
idag också en stark samverkan mellan olika samhällsaktörer som är grundläggande för att på 
bästa sätt kunna arbeta med våldsutsatta kvinnor. Myndigheter har dessutom en skyldighet att 
enligt 6 § Förvaltningslagen samverka med varandra (Björck 2014).  
  
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem (Brottsförebyggande rådet [BRÅ] 
2016). Mer än en tredjedel av världens flickor och kvinnor utsätts någon gång i livet för våld, 
där partnervåld är den absolut vanligaste våldsformen (Johnsson-Latham 2014). World Health 
Organization (WHO 1997) skriver i sin rapport Violence against women: a priority health issue 
att en av de främsta anledningarna till kvinnors ohälsa är våld, vilket är att betrakta som ett 
folkhälso- och samhällsproblem. Mäns våld mot kvinnor är även ekonomiskt kostsamt, både på 
individ- och samhällsnivå (Johnsson-Latham 2014). Det finns olika former och definitioner av 
våld (WHO 1997). Våldet kan förekomma i form av fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld, 
materiellt våld, ekonomiskt våld, latent våld och socialt våld, något som tydliggörs nedan under 
rubriken Centrala begrepp. 
  
Historiskt sett har mäns våld mot kvinnor setts som en privat angelägenhet, vilket länge har 
bidragit till att det blivit ett dolt problem som inte fått ta plats i de offentliga och politiska 
rummen (Nationellt Centrum för Kvinnofrid [NCK] u.å.a). Synen på mäns våld mot kvinnor 
har dock förändrats sedan 1900-talet; från att ha betraktats som en privat företeelse till att ses 
som ett offentligt socialt problem (Ekström 2012, 2014). Under 70- och 80-talen börjar det talas 
om att våldsproblemet kan kopplas till de ojämlika maktförhållanden som i samhället råder 
mellan män och kvinnor (Lundgren 2012). I och med att problematiken kring mäns våld mot 
kvinnor alltmer ses som ett strukturellt problem, har det också lett till att frågan får ta mer plats 
dels i media, och dels i den politiska sfären (NCK u.å.a). 
  
1.1 En statistisk överblick över våld mot kvinnor i nära relationer 
Män är överrepresenterade som förbrytare vad gäller våldsbrott både mot kvinnor men också 
mot andra män (Herz & Johansson 2011). Vanligast är att misshandel mot kvinnor utförs 
inomhus av en bekant, dessutom löper kvinnor större risk att utsättas för misshandel som socialt 
utsatt, vilket exempelvis kan vara kvinnor som är arbetslösa, fattiga eller ensamstående mödrar 
(Sarnecki 2008 refererad i Herz & Johansson 2011).  
  
Enligt en kartläggning som Brottsförebyggande rådet publicerade 2014 är det ungefär lika 
många kvinnor som män som uppger att de blivit utsatta för någon form av våld i nära relationer. 
Däremot uppger kvinnor i större utsträckning att de blivit våldsutsatta vid upprepade tillfällen, 
samt att de i högre utsträckning än män blir utsatta för så pass grovt våld att det leder till behov 
av stödinsatser i form av exempelvis sjukvård. Det är också vanligare att kvinnor återkommande 
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är utsatta för våld i jämförelse med män. Av de som utsatts för våld i nära relationer under 2012 
anmälde 3,9 % av personerna händelsen till polisen, kvinnorna i något högre utsträckning än 
männen. Av de kvinnor som blivit grovt misshandlade i nära relationer uppgav 29 % att det 
hade sökt eller hade behövt söka sjukvård, medan motsvarande siffra bland männen var 2,4 % 
(BRÅ 2014). 
  
Brottsförebyggande rådet har sammanställt nya siffror kring anmälda brott under 2016. Under 
2016 anmäldes cirka 277 000 brott mot person, vilket är en ökning med 7 % jämfört med 2015. 
Misshandelsbrotten ökade med 4 % till 88 600 brott. Under 2016 uppgick antalet anmälda 
misshandelsbrott mot kvinnor 18 år eller äldre till totalt 29 000 brott, vilket är oförändrat jämfört 
med 2015. Avseende brottet grov kvinnofridskränkning ökade antalet anmälda brott med 2 %, 
till 1890 anmälda brott. Antalet anmälda våldtäkter ökade med 13 % till 6 720 brott, medan 
antalet anmälda brott om sexuellt tvång och utnyttjande minskade med 10 % till 1 290. Statistik 
visar att i merparten av de brott som skett inomhus är gärningspersonen en för offret bekant 
person. Statistik över polisanmälningar visar dock enbart det polisanmälda våldet och säger 
ingenting om mörkertalet (BRÅ 2017).  
  
1.2 Samhällets möte med våldsutsatta kvinnor 
Det är flera aktörer som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med kvinnor som utsatts för våld 
i nära relationer. Inom kommunala verksamheter är det exempelvis socialtjänsten som kommer 
i kontakt med våldsutsatta kvinnor, medan det inom statliga myndigheter kan handla om till 
exempel Polismyndigheten. Andra aktörer som i sitt yrke möter dessa kvinnor är bland andra 
diakoner inom Svenska kyrkan, kuratorer inom hälso- och sjukvården och 
frivilligorganisationer som Kvinnojouren. Dessa fem är också yrkesgrupper som ingår i studien. 
  
1.2.1 Socialtjänsten 
Socialtjänsten har en nyckelroll i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Detta är dock något som 
inte alltid varit synliggjort i socialtjänstlagen. År 2007 infördes en ny paragraf, SoL 5:11, där 
det tydliggörs att socialtjänsten har ett uttalat ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras barn 
(Enander 2014). Vid exempelvis bedömning av ansökan om ekonomiskt bistånd ska 
Socialnämnden särskilt beakta om kvinnan är våldsutsatt och därför är i behov av extra stöd 
och hjälp. Andra typer av insatser som socialtjänsten bistår med kan vara stödsamtal, rådgivning 
och tillfälligt skyddat boende (NCK u.å.b). Socialtjänsten ska även fungera som en vägledare i 
mötet med våldsutsatta kvinnor. För att kunna vägleda och hjälpa kvinnorna krävs kunskap 
kring ämnet mäns våld mot kvinnor, ett utbildningsområde som många socionomutbildningar 
saknar. Brist på kompetens kan förhindra ett gott arbete (Enander 2014) och således också 
försvåra mötet mellan de yrkesverksamma och de våldsutsatta kvinnorna.  
  
1.2.2 Kvinnojouren 
Enligt socialtjänstlagen har kommunerna ett ansvar att stödja kvinnor och barn som utsatts för 
våld. Det är dock vanligt att kommunerna inte har någon egen kvinnojoursverksamhet, vilket 
gör att de använder sig av ideella kvinnojourer (NCK u.å.c). Till kvinnojouren kommer kvinnor 
från olika samhällsklasser med varierande bakgrunder. Kvinnojouren erbjuder stöd i form av 
exempelvis stödsamtal, stödpersoner och skyddat boende. De arbetar även med att föreläsa, ge 
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ut informationsmaterial och sprida kunskap. På kvinnojouren får de våldsutsatta kvinnorna 
träffa någon som är frivilligt engagerad och där mötet präglas av ett stöd som bygger på 
medmänsklighet och utan krav på motprestationer (Kunosson 2014). 
  
1.2.3 Svenska kyrkan 
Staten och kommunerna spelar en stor roll i välfärdsstaten, vilket gör att icke-statliga 
myndigheter, exempelvis trosbaserade organisationer, kan tjäna som ett komplement till 
tjänsterna som erhålls av den offentliga sektorn (Crisp 2013). Centralt i diakonens arbete inom 
Svenska kyrkan är att stödja människor som befinner sig i svåra livssituationer (Svenska kyrkan 
2008). I Sverige har staten och kyrkan historiskt sett varit tätt sammankopplade och även om 
det inte ser ut på det sättet idag har ändå staten och kyrkan en del gemensamma 
beröringspunkter (Leis-Peters 2009). Diakoner förbinder kyrkan med samhället i den mening 
att de har kontakt med andra viktiga samhällsaktörer, såsom exempelvis socialtjänst, skola, 
ideella organisationer och hälso- och sjukvård (Svenska kyrkan 2008). Diakoni som begrepp 
brukar beskrivas som just mötet med människor. En diakons bemötande av dessa människor 
kännetecknas bland annat av att visa medkänsla, vara öppen i mötet, ta sig tid och vara aktivt 
lyssnande (Engel 2006). 
  
1.2.4 Polismyndigheten 
Polisen är många gånger den yrkesgrupp som möter de våldsutsatta kvinnorna i det akuta 
skedet. Med anledning av detta är det viktigt att polisen möter kvinnorna med respekt och 
kunskap samt att kvinnorna får motta information om rättsprocessen (NCK u.å.d). Granér och 
Knutsson (2000) talar om vikten av människosyn inom polisyrket och hur den kan påverka 
utfallet av människors livssituationer. Oavsett vilken samhällsklass eller bakgrund de 
våldsutsatta kvinnorna har är det viktigt att polisen ser dem som medmänniskor och ger dem 
det stöd och den hjälp de behöver. Författarna exemplifierar detta genom att beskriva en 
alkoholiserad och arbetslös kvinna som har misshandlats vid upprepade tillfällen men alltid 
tagit tillbaka sin anmälan. Trots detta är det av vikt att polisen ser till det unika fallet och tar 
hennes rädsla på allvar. I detta exempel ledde polisens arbete och bemötande till att kvinnan 
vågade lämna mannen några månader senare. Granér och Knutsson (2000) betonar vikten av en 
god människosyn inom yrket. Ett lyckat möte kan således vara livsavgörande för en utsatt och 
sårbar människa. 
  
1.2.5 Hälso- och sjukvården 
Samtliga som utsatts för våld i nära relationer har rätt att få hjälp i form av stöd och skydd av 
samhället (Socialstyrelsen u.å.a). Wendt och Enander (2013) skriver att de som arbetar inom 
hälso- och sjukvård har en betydande roll gällande att fånga upp kvinnor som utsatts för våld. 
Många kvinnor som utsatts för våld i nära relationer har beskrivit ett missnöje kring bemötandet 
från hälso- och sjukvården. Missnöjet har grundat sig i exempelvis stressad personal, brist på 
kunskap om ämnet samt brist på förståelse för de utsatta kvinnorna. Av Wendt och Enanders 
(2013) studie framkom bland annat att ett gott bemötande från personalen är viktigt för att de 
våldsutsatta kvinnorna inte ska känna sig ensamma och svikna av hälso- och sjukvården. Andra 
betydande faktorer i mötet med kvinnorna var att personalen visade att de hade kunskap och 
medkänsla samt att de underlättade dialogen. 
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1.3 Koppling till socialt arbete 
Möten är en stor del i livet, men alla möten är inte enkla. Detta gäller inte minst det 
professionella mötet som många gånger kan vara komplext (Johansson 2006). Inom det sociala 
arbetet möter du som yrkesverksam människor i svåra livssituationer, vilket också kan göra att 
mötet i sig känns svårt att hantera. En utsatt grupp du med all säkerhet på något sätt kommer 
att möta inom det sociala arbetet är kvinnor som är eller varit utsatta för våld i nära relationer. 
Som yrkesverksam inom socialt arbete är det därför av stor vikt att inte enbart vara medveten 
om hur exempelvis socialtjänsten arbetar kring frågor som rör våldsutsatta kvinnor, utan att 
även vara medveten om hur andra yrkesverksamma arbetar med frågan för att på bästa sätt 
kunna möta dessa kvinnor.  
  
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är i dagsläget en utsatt grupp som många yrkesgrupper, 
inte minst inom socialt arbete, stöter på i sitt yrkesutövande. Med bakgrund av detta är det 
relevant att undersöka olika yrkesgrupper som möter kvinnor som utsatts för våld i nära 
relationer och föra samman deras röster i det aktuella ämnet. Det är av betydelse att se till hur 
ett sådant möte kan se ut inom de olika yrkesgrupperna. Förhoppningen är att denna studie ska 
ge en inblick i hur mötet med de våldsutsatta kvinnorna kan se ut och tillföra kunskap om vilka 
faktorer som kan påverka ett sådant möte. Studien ämnar ge de yrkesverksammas samlade bild 
av vad som är betydelsefullt i mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. 
  
1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka olika yrkesverksammas erfarenheter kring hur de i sin 
yrkesroll möter kvinnor som utsatts för mäns våld i nära relationer.  
  
Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  

• Hur arbetar de yrkesverksamma i mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära 
relationer? 

• Vad kännetecknar ett möte med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer? 
• Hur ser yrkesverksamma på samverkan med andra aktörer kring kvinnor som utsatts för 

våld i nära relationer? 
  
1.5 Avgränsningar och perspektiv 
Studien är avgränsad till de yrkesverksammas perspektiv. Det som kommer presenteras i 
studien är respondenternas egna beskrivningar och inte nödvändigtvis de organisationer eller 
myndigheter de är verksamma inom. Vi är medvetna om att våld i nära relationer inte är något 
som enbart utförs av män mot kvinnor i heterosexuella relationer. Problematiken kring våld i 
nära relationer existerar också med en kvinnlig förövare och ett manligt offer och likaså inom 
samkönade relationer. Studien är avgränsad till mäns våld mot kvinnor i nära relationer och går 
heller inte in på hedersrelaterat våld. Avgränsningen gjordes för att få ett smalare syfte och på 
så sätt möjliggöra en fördjupad kunskap i ämnet. Ytterligare en anledning är att män är 
överrepresenterade i våldsstatistiken (Herz & Johansson 2011) samt att mäns våld mot kvinnor 
generellt sett är grövre och oftare sker vid upprepade tillfällen (BRÅ 2016). Mäns våld mot 
kvinnor i heterosexuella relationer är dessutom den vanligaste formen av våld mot kvinnor både 
i Sverige men också ur ett globalt perspektiv (Johnsson-Latham 2014).  
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1.6 Förförståelse 
Författarnas gemensamma förförståelse kring mötet mellan de yrkesverksamma och de 
våldsutsatta kvinnorna är att ett gott bemötande är betydelsefullt för att få till ett bra möte mellan 
parterna. Uppfattningen är att ett möte mellan de yrkesverksamma och de våldsutsatta 
kvinnorna kan påverka kvinnornas bild av hela organisationen, eller andra samverkande 
aktörer, både positivt och negativt. Förförståelsen grundar sig bland annat i det som skrivs i 
media och på sociala medier, men även utifrån erfarenheter och samtal på tidigare arbets- och 
praktikplatser. Den beskrivna förförståelsen var av vikt att ständigt vara medveten om i 
genomförandet av denna studie. 
  
1.7 Centrala begrepp 
Nedan beskrivs definitionerna av de begrepp som i studien används återkommande. 
  
1.7.1 Kommunikation 
Kommunikation handlar om att förmedla ett budskap, att kommunicera verbalt eller ickeverbalt 
(Philips 2011). I studien avser begreppet kommunikation den dialog de yrkesverksamma och 
de våldsutsatta kvinnorna har i mötet.  
  
1.7.2 Möte 
Det professionella mötet är komplext och kan variera i både miljö och sociala sammanhang 
(Johansson 2006). I föreliggande studie avses begreppet möte syfta till det professionella mötet 
mellan de kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och de fem yrkesverksamma som är 
studiens respondenter. 
   
1.7.3 Nära relation 
Nära relation är ett brett begrepp som kan skilja sig i innebörd mellan olika källor (BRÅ 2014). 
Våld mot kvinnor i nära relationer syftar i denna studie till det våld som utövas av en man mot 
sin kvinnliga partner eller före detta partner i en heterosexuell kärleksrelation.  
  
1.7.4 Samverkan 
Det finns ingen enhetlig definition av samverkan (Björck 2014). I denna studie syftar begreppet 
till Socialstyrelsens (2004:11) definition: “någon eller några tillför sina specifika resurser, 
kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra”. 
  
1.7.5 Våld 
Våld är ett begrepp som kan ha många betydelser. WHO beskriver våld i nära relationer som 
mångfacetterat och något som inte enbart innefattar fysiska handlingar. WHO beskriver att våld 
inkluderar olika former av sexuellt tvång, fysiska handlingar och psykisk misshandel samt olika 
former av kontrollerande beteende (Holmberg & Enander 2010). Enligt Isdal (2001) beskrivs 
våld utifrån olika former såsom fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, och latent våld. Fysiskt 
våld är när man använder fysisk handling som skadar och innebär fysisk smärta. Psykiskt våld 
är att dominera, kränka, styra och skrämma en annan människa. Direkta hot om till exempel 
fysiskt våld är vanligt förekommande när psykiskt våld används. Sexuellt våld innefattar 
handlingar som utförs mot en persons sexualitet. Det kan handla om att behöva se sexuella 
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handlingar mot sin vilja eller att själv behöva delta. Materiellt våld innebär att skapa rädsla 
genom att förstöra personliga saker i och utanför hemmet. Latent våld handlar om rädslan att 
bli utsatt för våld i nära relationer, vilket i sin tur gör att den utsatte gör allt för att undvika att 
en våldssituation uppstår (Isdal 2001). Socialt våld beskrivs av Socialstyrelsen som en 
frihetskränkning genom isolering. Det kan handla om att bli hindrad från att träffa sin familj 
eller delta i sociala aktiviteter (Socialstyrelsen u.å.b). Ekonomiskt våld innebär att partnern till 
exempel inte får tillgång till sin ekonomi eller bankomatkort och sätts i en ekonomisk knipa. 
Det kan även handla om stora skulder som orsakats av personen som utsatt en partner för 
ekonomiskt våld (Grände et al. 2009). Vid tillämpning av begreppet våld i denna studie avser 
det den ovan beskrivna breda begreppsdefinition som alltså innefattar alla former av våld. 
  
1.7.6 Yrkesverksam 
Det finns många olika yrkesgrupper som möter kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, 
och att arbeta med våldsutsatta kvinnor innebär att du som yrkesverksam möter sårbara kvinnor 
(Hydén & Månsson 2006). När det i denna studie skrivs om de yrkesverksamma syftas det på 
de respondenter som intervjuats och som i sitt yrkesutövande möter kvinnor som utsatts för 
våld i nära relationer. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning avseende mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer. En redogörelse ges kring forskning om mäns våld mot kvinnor som ett 
samhällsproblem samt samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor. Forskning har också sökts 
specifikt utifrån professionellas möten med våldsutsatta kvinnor utan att finna användbara 
resultat. I avsnittet beskrivs därför framförallt forskning kring vad som kännetecknar 
professionella möten och samtal generellt, då det även i många fall kan vara applicerbart i möten 
med just våldsutsatta kvinnor. 
  
2.1 Mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem 
Länge har mäns våld mot kvinnor i nära relationer varit aktuellt i den politiska debatten i 
Sverige, liksom i de flesta västländer. Det är ingen tvekan om att problemet fortfarande är 
utbrett i Sverige, där många kvinnor faller offer för våld i hemmet. Synen på mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer har sedan 1900-talet förändrats från att ha uppfattats som en privat 
angelägenhet till att betraktas som ett socialt problem (Ekström 2012, 2014). Ekström (2012, 
2014) lektor på Ersta Sköndal högskola, menar att ansvaret för att hantera problemet har skiftat 
från familjen till samhället. 
  
Utifrån forskning på ämnet blir det tydligt hur stor betydelse enstaka ord och begrepp kan ha 
gällande hur man som yrkesverksam ser på och tolkar problematiken kring mäns våld mot 
kvinnor. Holmberg, Enander och Lindgren (2015), samtliga forskare vid olika universitet i 
landet, belyser hur definitionen inom svensk politik de senaste tio åren har förändrats avseende 
hur mäns våld mot kvinnor benämns. Författarna redogör för hur det under denna tioårsperiod 
gått från att tala om problemet som våld mot kvinnor i hemmet till våld mot vuxna av närstående. 
Med bland annat denna omdefinition har man valt att utesluta ord som antyder en 
könsmaktsordning. Holmberg et al. (2015) ställer sig kritiska till detta och framhåller att man 
således förbiser att mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt problem och att svensk politik i 
stället förpassar det som ett individuellt problem. Författarna betonar att när det problem som 
ska åtgärdas, med andra ord mäns våld mot kvinnor vilket statistiskt sett oftast är fallet, inte 
benämns för vad det är osynliggörs vad man över huvud taget arbetar med för fråga. 
Följaktligen försvårar avsaknaden av maktanalys möjligheten att lösa våldsproblemet på en 
strukturell nivå. 
  
2.2 Samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor 
Helmersson och Jönson (2015), båda utbildade socionomer och verksamma vid Lunds 
universitet, redogör för att det i Sverige finns olika typer av organisationer som stödjer 
våldsutsatta kvinnor; kvinno- och tjejjourer, brottsofferjourer samt kommunala kriscenter. I 
studien framkommer att det kan finnas betydande skillnader i hur man inom olika 
organisationer arbetar, trots att man arbetar med samma målgrupp. Exempelvis visade det sig 
att empowerment som arbetsverktyg är betydligt mer vanligt inom kommunala verksamheter 
jämfört med brottsofferjourer samt kvinno- och tjejjourer. Helmersson och Jönsons (2015) 
studie visade också att de olika organisationerna emellanåt ställer sig kritiska till varandras 
metoder och tillvägagångssätt.  
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Ekströms (2014) studie undersöker våldsutsatta kvinnors attityder till och erfarenheter av stöd 
från socialtjänsten i samband med polisens utredning av våld i hemmet samt under rättegången. 
Syftet med studien var att öka kunskapen om socialtjänstens funktion i stödet till kvinnor som 
utsatts för våld. Ekström (2014) belyser att kvinnors tidigare erfarenheter eller uppfattningar 
om socialtjänsten kan hindra dem från att söka hjälp eller vända sig till socialtjänsten för stöd. 
Författaren diskuterar vikten av att även inrätta stöd utanför socialtjänsten och exemplifierar 
forskning där sociala stödinsatser till våldsutsatta kvinnor har studerats utifrån ett 
socialarbetarperspektiv och ett organisatoriskt perspektiv (exempelvis poliser, kvinnojourer, 
sjukvårdspersonal). Tidigare forskning visar att stödet till våldsutsatta kvinnor i allmänhet, och 
forskning om socialtjänstens stöd i synnerhet, är outvecklat. Resultaten visar också att stödet i 
samband med den rättsliga processen är viktigt för misshandlade kvinnor. Det har varit 
grundläggande för kvinnorna att ha någon att prata med samt att få råd och information gällande 
juridiska frågor. Stöd till kvinnor i den rättsliga processen ökar också chanserna att hon vill 
vända sig till polisen och domstolarna igen för hjälp. Det har även visat sig att kvinnor som får 
stöd i samband med den rättsliga processen, har flera alternativa stödkontakter och chansen är 
mindre att falla offer för upprepat våld, jämfört med kvinnor som inte fått samma stöd. Genom 
denna forskning förstås att mötet med en professionell person kan påverka hur de våldsutsatta 
kvinnorna uppfattar hela professionen eller organisationen i stort (Ekström 2014). 
  
Ekström (2016), lektor på Ersta Sköndal högskola, analyserar i sin avhandling Det besvärliga 
våldet - Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, hur våldsutsatta 
kvinnors behov tolkas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. 
Behoven har stor variation och de socialsekreterare som intervjuas beskriver att behoven ofta 
är komplexa. De våldsutsatta kvinnor som intervjuats betonar, förutom att ha någon att tala 
med, behovet av stöd i samband med rättsprocessen. Detta lyfts dock inte fram som ett område 
av prioritet i intervjuerna med socialsekreterare. En insats som inte alltid går att erbjuda är 
stödsamtal. Avhandlingen visar att socialsekreterare ger olika stöd till kvinnor som utsatts för 
våld i nära relationer då de sätter upp olika krav på kvinnorna. En del ger stöd till alla kvinnor, 
medan andra bara ger stöd till kvinnor som lämnat eller bestämt sig för att lämna sin man. 
Avhandlingen visar även att socialsekreterares handlingsutrymme har stor betydelse. 
Socialnämnden bör erbjuda bland annat stödsamtal samt förmedling av kontakt till 
frivilligorganisationer och andra aktörer. Stödet till våldsutsatta kvinnor behöver vara brett och 
ges utifrån ett helhetsperspektiv (Ekström 2016).  
  
Ekström (2012) analyserar hur problematiken kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
framställs, hur de våldsutsatta kvinnorna skildras samt hur man förhåller sig till det stöd lagen 
säger att kvinnorna har rätt till. Ekström (2012) problematiserar konstruktionen av den 
våldsutsatta kvinnan, då hon å ena sidan framställs som “vem som helst” och å andra sidan som 
“den andra”. Bilden av det ideala brottsoffret stämmer sällan in på våldsutsatta kvinnor. Detta 
kan få konsekvenser gällande exempelvis vilket stöd som ges om man går efter idealet, vilket 
även klargjorts genom tidigare forskning. Ekström (2012) beskriver att denna bild kan göra att 
bland annat socialsekreterare och poliser inte kan ge det stöd våldsutsatta kvinnor behöver 
eftersom de inte passar in i det ideal för hur en våldsutsatt kvinna “är”. I studien framkommer 
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att socialsekreterare vittnat om att det finns allvarliga brister i de stödinsatser som kvinnorna 
erbjuds.  
  
Horiuchi et al. (2009) vid University of Tokyo i Japan, framhåller att kvinnor som upplever 
våld i nära relationer ofta känner att de berövas sin egenmakt, kontroll och självkänsla. För att 
kvinnorna ska kunna få detta tillbaka, samt återfå deras fysiska och psykiska hälsa, är det av 
vikt att kvinnorna ges sådan vård som främjar egenmakt och mildrar förtryck. Anderson och 
Aviles (2006), vid University of Illinois i USA, belyser dock det faktum att en bristfällighet i 
vårdgivares utbildning och träning i ämnet kring våldsutsatta kvinnor får konsekvenser både 
för vårdgivarna men framförallt för de våldsutsatta kvinnorna. Med anledning av personligt 
obehag och brist på kunskap kan vårdgivarna vara mindre benägna att avsöka tecken på om 
kvinnorna är utsatta för våld, vilket leder till att våldsutsatta kvinnor inte fångas upp av vården 
i den utsträckning de skulle kunna. 
  
2.3 Betydande faktorer i mötet  
Farrell (2015), dekan vid University of Wyoming i USA, belyser vad hon benämner som svåra 
samtal utifrån perspektivet chef-anställd. Hon menar att det i svåra samtal underlättar om det 
byggts upp ett förtroende mellan parterna där en öppen dialog uppmuntras. Svåra samtal är ofta 
känsloladdade vilket gör det viktigt att som chef ta ansvar för sin del i konversationen och 
acceptera att den anställde kan komma att visa känslor som kanske kan vara obekväma att som 
chef hantera. Som chef behöver du i denna situation kunna kontrollera dina egna känslor som 
eventuellt uppkommer i mötet och samtidigt vara medveten om att du inte kan kontrollera den 
anställdes känslor. I dessa svåra samtal behöver du som chef vara närvarande i stunden och 
undvika distraktioner såsom surrande mobiltelefoner eller andra störningsmoment. Vidare 
framhåller Farrell (2015) att varje samtal är unikt med sina varierande reaktioner och utfall, 
men att dessa ovan nämnda riktlinjer är applicerbara inte bara i svåra samtal mellan chef och 
anställd, utan även med andra personer med vilka man har svåra samtal. Dessa riktlinjer skulle 
således också kunna vara användbara i möten där professionella ska samtala med kvinnor som 
utsatts för våld i nära relationer. 

En studie (Derksen et al. 2017), gjord vid Radboud University Nijmegen i Nederländerna, om 
konsekvenser av närvaron och frånvaron av empati under konsultationer inom primärvården 
visade att majoriteten av patienterna som deltog i studien ansåg att det är viktigt att deras 
allmänläkare visar empati i mötet. Patienterna beskrev empati i termer av attityder, kompetenser 
och beteenden, där attityder bland annat beskrevs som allmänläkarens förmåga att visa 
engagemang och äkthet. Kompetenser beskrevs handla om patientens önskan om att bli tagen 
på allvar och bli lyssnad på, medan beteenden kunde handla om att känna förtroende och stöd. 
Detta beskrevs av patienterna som viktiga komponenter i ett möte med en allmänläkare. 
Derksen et al. (2017) menar att ett möte med brist på empati kan leda till att patienterna känner 
sig besvikna eller upprörda, vilket i sin tur kan bidra till att patienterna i värsta fall undviker 
kontakt med läkare.  
  
Även Jansson, Petersson och Udén (2001) vid Lunds universitet skriver om vad som är viktigt 
vid ett möte, men utifrån sjuksköterskors perspektiv och deras syn på första mötet med nyblivna 
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föräldrar. Sjuksköterskorna som deltog i studien menade bland annat att det som lägger grunden 
för en framtida god kontakt är att första mötet blir lyckat. En viktig del i att mötet blir lyckat 
handlar om att lyssna, där det är av vikt att de nyblivna föräldrarnas behov ska få styra samtalet 
- inte sjuksköterskans. Något som i studien framhölls som betydelsefullt i bemötandet var även 
att inge förtroende och skapa ett stöttande klimat i mötet (Jansson et al. 2001).  
  
Jakobsson (2007), docent vid Lunds universitet, visar i sin studie Möten och bemötande i hälso- 
och sjukvården att av de 826 personer som deltog i studien uppgav 38 % att de blivit illa bemötta 
när de sökt vård. Av dessa uppgav omkring 10 % att de blivit illa bemötta mer än en gång. 
Studien visade även att det var omkring 10 % som kände att personalen (läkare och 
sjuksköterskor) inte visade patienten respekt, lika stor andel kände att personalen inte tog sig 
tid att lyssna på patienten. Patienter som blev illa bemötta hade bland annat upplevt sig 
misstrodda i deras berättelser. Det kunde även handla om att personalen var stressad då det inte 
var ovanligt med tidsbrist när patienten sökte vård. Hög arbetsbelastning och stressad personal 
kan vara en bidragande orsak till att patienter blir illa bemötta i vården. Stress och hög 
arbetsbelastning gör att personalen blir mer distanserad, vilket kan vara vanligt bland hälso- 
och sjukvårdspersonal. Detta kan göra att kontakten med patienten blir kort och inte tillräckligt 
djup, vilket kan vara nödvändigt för ett bra bemötande. Dock handlade det dåliga bemötandet 
sällan om brist på information då flertalet upplevde att de hade fått tillräcklig information när 
de sökte vård. Studien visar att personalens brist på kunskap om hur det är att leva med olika 
sjukdomar kan ha en inverkan på hur bra ett möte genomförs. Det behövs mer utbildning som 
visar på patienternas upplevelser i mötet med hälso- och sjukvården. Resultatet visar även att 
det är viktigt att personalen håller en viss distans till arbetet för att undvika till exempel 
utbrändhet, då de dagligen möter lidande människor. Detta får dock inte påverka patientvården 
negativt (Jakobsson 2007). 
 
Dunér och Wolmesjö (2015) studerade vid Linköpings universitet interprofessionell samverkan 
i hälso- och sjukvård och social omsorg för äldre personer och personer med 
funktionsnedsättningar ur biståndshandläggares perspektiv. Studien visade att yrkesverksamma 
var beroende av att samarbeta med andra yrkesgrupper inom sin egen organisation men också 
med andra organisationer för att kunna genomföra sitt uppdrag gentemot vårdtagaren. 
Samarbete sker genom muntlig och skriftlig kommunikation. Det fanns enighet om vad som 
karaktäriserar en bra funktion av samarbete, vilket är när alla berörda parter visar sin vilja och 
ansträngning att samarbeta. När alla yrkesverksamma strävar mot samma mål kan samarbetet 
fungera enklare. Det som kan hindra interprofessionellt samarbete är de prioriteringar som 
behöver genomföras i sin egen organisation, vilket kan påverka vem som tar ansvar för vården 
av individen. Brist på tid och stressiga arbetsförhållanden tvingar de yrkesverksamma att 
prioritera arbetet i den egna organisationen och detta har en negativ inverkan på samarbetet. 
Studien visar även att makt och professionell status påverkar samarbetet. Interprofessionellt 
samarbete upplevdes som ett medel för att kunna utföra sitt arbete, och i detta arbete såg de sig 
beroende av andra yrkesverksamma (Dunér & Wolmesjö 2015).  
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3. TEORETISKT PERSPEKTIV 
I följande avsnitt presenteras och förklaras kommunikationsteori, vilket är den teori som delvis 
använts som perspektiv vid diskussion av studiens resultat. En redogörelse ges också för hur en 
konflikt kan uppstå i ett samtal samt professionell kommunikation i ett möte. I studien bedöms 
kommunikationsteori kunna ge en vidare förståelse för hur yrkesverksamma möter våldsutsatta 
kvinnor. I mötet kan det handla om hur man som yrkesverksam bemöter och kommunicerar för 
att nå fram i ett samtal samt kunna förstå vilka behov av stöd och hjälp kvinnor som lever i våld 
i nära relationer har. 
  
3.1 Kommunikationsteori 
Inom kommunikationsteori finns flertalet inriktningar och kommunikationsmodeller. Denna 
studie har inte utgått från någon specifik inriktning eller modell, utan har inspirerats från teorin 
i sin helhet. Detta med anledning av att teorin anses kunna skapa en förståelse kring 
yrkesverksammas möte med våldsutsatta kvinnor.  
  
Kommunikation som begrepp kommer från det latinska ordet communicare som betyder att 
“göra något gemensamt”, att få någon annan delaktig (Nilsson & Waldemarson 2016). 
Kommunikation handlar om att kommunicera, vilket i sin tur innebär att förmedla ett budskap. 
Vid kommunikation med andra personer är vi både sändare och mottagare av koder och 
symboler. Människor sänder ut och tar emot budskap, och de budskap som tas emot tolkas. Det 
finns olika sätt att kommunicera på, vilket kan göras genom att tala men även genom att vara 
tyst där kommunikationen sker via kroppsspråket (Philips 2011). I möte med andra människor 
ger verbal och ickeverbal kommunikation plats för misstolkningar som i sin tur kan leda till 
missförstånd (Eide & Eide 2006). Kommunikation är ett samspel mellan människor och det är 
oundvikligt att kommunicera eller ha en dialog med andra människor runt omkring oss. All 
kommunikation sker i ett sammanhang och kontexten har en väsentlig betydelse för att kunna 
förstå kommunikationens innebörd. Kommunikation med samma budskap kan till exempel 
uppfattas olika beroende på i vilket sammanhang kommunikationen äger rum (Nilsson & 
Waldemarson 2016). 
  
3.1.1 Verbal kommunikation 
Verbal kommunikation är vad vi säger och hur vi talar. Det är när två eller flera personer har 
en konversation som är ett ömsesidigt samspel. Sändaren skickar ett budskap och mottagaren 
är lyhörd och tar emot budskapet samt gör sin tolkning. Det skapar en trygghet för sändaren att 
mottagaren ger bekräftelse tillbaka, och det skapas en konversation (Philips 2011).  
  
3.1.2 Ickeverbal kommunikation  
Ett annat sätt att kommunicera på är genom tystnad. Då används i stället signaler som skapar 
ett budskap som sänds ut till mottagaren. Dessa signaler sänds ut genom exempelvis 
kroppsspråk, ansiktsuttryck eller beröring. I kontakt med människor spelar den ickeverbala 
kommunikationen en stor roll, den är lika viktig som den verbala kommunikationen (Eide & 
Eide 2006). Kroppsspråket är en stor del av den ickeverbala kommunikationen när vi 
kommunicerar med varandra och kan vara både i omedveten eller medveten form. Under bara 
någon minut kan flera hundra kroppssignaler ha använts i ett samtal (Dahlkwist 2012).  
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3.1.3 Konflikt som kan uppstå i kommunikation 
Misstolkningar kan göras både i verbal och i ickeverbal kommunikation, vilket kan leda till 
missförstånd mellan parterna (Eide & Eide 2006). Missförstånd inträffar många gånger mellan 
människor när en person ska beskriva sina känslor i ord, vilket beror på att vi ofta utgår från att 
den vi samtalar med förstår exakt vad vi känner och menar. Missförstånd kan även uppstå om 
sändaren sänder ut ett ofullständigt budskap som utelämnar information som kan vara relevant 
för mottagaren vid tolkning av budskapet. Ofullständiga budskap kan delvis bero på att 
sändaren är stressad och inte hinner fullfölja sitt resonemang, eller att sändaren tar för givet att 
mottagaren förstår trots brister i budskapet (Dahlkwist 2012). Verbal och ickeverbal 
kommunikation är två kommunikationssätt som inte alltid stämmer överens med varandra, de 
kan vara både kongruenta och inkongruenta. Kongruens innebär att det inte är något gap mellan 
det man formulerar i ord och det man beskriver utan ord. Det verbala och det ickeverbala 
stämmer således överens med varandra. Motsatsen är den inkongruenta kommunikationen, som 
innebär att det verbala och ickeverbala inte överensstämmer med varandra. Det kan exempelvis 
handla om att kroppsspråket inte speglar det vi säger, vilket kan skapa missförstånd i 
kommunikationen, som i sin tur kan leda till bristande förtroende och otrygghet hos mottagaren 
(Eide & Eide 2006).   
  
3.1.4 Professionell kommunikation i mötet 
I arbetslivet kommunicerar vi inte som privatpersoner utan som yrkesverksamma och 
professionella. Begreppet professionell kommer från det latinska ordet professio och betyder 
bland annat yrke. Med professionell kommunikation avser här den kommunikation de 
yrkesverksamma använder i sina respektive yrken för att gagna yrkets funktion (Eide & Eide 
2006). God professionell kommunikation är den kommunikation som används för att på ett bra 
sätt tillgodose hjälpbehovet (Eide & Eide 2006) hos, i denna studie, de våldsutsatta kvinnorna. 
Det innebär att inom sin respektive yrkesroll leva upp till professionens förpliktelser genom att 
möta våldsutsatta kvinnors behov. 
  
Samtal och bemötande är två begrepp som är centrala i kommunikationsteori. Samtal beskrivs 
som en dialog mellan människor, där det finns möjlighet att välja samtalsämne. Professionella 
samtal kan ha ett mer konkret mål och den professionella fungerar mer som en samtalsledare 
som inte har fokus riktat på sig själv (Nilsson & Waldemarson 2016). Bemötande handlar bland 
annat om hur samtalet i ett möte genomförs. Fossum (2007) beskriver att man inom vården ofta 
pratar om att ha “ett gott bemötande”, vilket beskrivs som att möta sina patienter på ett värdigt 
sätt. I vården innefattar detta att som professionell visa respekt och att patienterna har ett 
människovärde.  
  
Sammantaget är kommunikation som begrepp och teori av vikt vid mötet mellan de 
yrkesverksamma och de våldsutsatta kvinnorna, och kommunikationen behöver förflyta på 
ett sådant sätt att kvinnorna känner sig trygga i mötet. 
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4. METOD OCH MATERIAL 
I följande avsnitt presenteras och motiveras studiens metodval. I avsnittet redogörs också för 
vilket urval av respondenter som gjorts och varför de valts ut, samt hur datainsamlingen gick 
till. En beskrivning ges också av vilken vetenskapsteoretisk tradition som kommer användas 
för att tolka materialet samt studiens överförbarhet, trovärdighet och tillförlitlighet. Avsnittet 
avslutas med en redogörelse för vilka etiska överväganden som gjorts inför genomförandet av 
studien. 
  
4.1 Metodval 
Syftet med studien var att undersöka vad personer inom olika yrkesgrupper har för erfarenheter 
i mötet med våldsutsatta kvinnor. Utifrån detta har valet gjorts att genomföra en kvalitativ studie 
med intervjuer för att besvara studiens frågeställningar. Här bör betonas att respondenternas 
svar och erfarenheter är deras egna, och behöver därför inte nödvändigtvis representera hela 
den organisation eller myndighet de är verksamma inom. Ett induktivt förhållningssätt 
användes primärt för analysen av det empiriska materialet, vilket avser ge en helhetsförståelse 
av det undersökta fenomenet. Induktion syftar, till skillnad från deduktion, inte till att 
hypotespröva (Larsen 2009). Kännetecknande för kvalitativa metoder är att de kan bidra till 
mångfald, nyanser och olika perspektiv av det fenomen som studeras. Det kan exempelvis 
handla om att utforska människors erfarenheter, värderingar, attityder eller samspel, vilket 
bidrar till att vi kan öka vår förståelse för människor och varför de gör som de gör (Malterud 
2014). 
  
4.1.1 Vetenskapsteoretisk tradition 
Enligt ett hermeneutiskt synsätt har människan alltid en viss förförståelse. Vid exempelvis möte 
med andra människor bildas ny erfarenhet, vilket således leder till ny förståelse som i sin tur 
blir förförståelse. Inför studien har förförståelsen presenterats inledningsvis, gällande till 
exempel val av ämnet, detta eftersom det är relevant att känna till sin egen förförståelse för att 
erhålla en så rättvis tolkning av materialet som möjligt (Alvesson & Sköldberg 1994). 
Tolkningen av resultatet har haft viss utgångspunkt i hermeneutiken. Hermeneutik är en teori 
om tolkning och förståelse, där tolkning är en förutsättning för att förstå (Thomassen 2007). I 
de sista två stegen i innehållsanalysen, subkategorier och kategorier, tillämpades hermeneutik 
för att tolka det som plockats ut i de tre första analysstegen. En närmare beskrivning av detta 
ges under Analysmetod. 
  
4.2 Urval 
Studien baserades på fem intervjuer med yrkesverksamma personer som på något sätt arbetar 
med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. I studien deltog totalt fem respondenter: en 
socialsekreterare verksam inom kommunen, en utredare inom Polismyndigheten, en kurator 
inom hälso- och sjukvården, en diakon inom Svenska kyrkan samt en anställd på Kvinnojouren. 
Respondenterna har varit verksamma inom respektive yrke i cirka 1–30 år. Av respondenterna 
är fyra kvinnor och en är man, med ett åldersspann på cirka 40–60 år. Samtliga respondenter är 
yrkesverksamma i en mellanstor stad i Sverige. Det gjordes ett strategiskt urval av respondenter, 
vilket Malterud (2014:66) beskriver “är sammansatt utifrån målsättningen att materialet har 
bästa möjliga potential att belysa den problemställning som vi vill ta upp”. Genom att 
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systematisera urvalet av respondenterna på detta sätt kan det vara lättare att få tag i det man 
avser att få tag på (Trost 2010). 
  
Samtliga fem respondenter var utvalda med anledning av att de i sitt yrkesutövande på olika 
sätt möter kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, och skulle därför troligtvis kunna 
besvara syftet. Socialsekreteraren arbetar specifikt med inriktning mot våld i nära relationer, 
vilket gjorde att respondenten kunde ge specifika och informativa svar på frågeställningarna. 
Utredaren på Polismyndigheten arbetar med brott i nära relationer och möter återkommande i 
sitt yrkesutövande kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Kuratorn är verksam inom 
landstingssjukvården och möter kvinnorna både i det akuta skedet men också längre fram i 
tiden. Diakonen träffar många människor som befinner sig i svåra skeden i livet och ansvarar 
för det sociala arbetet inom kyrkan, varför det var relevant att lyfta in diakonens röst om mötet 
med våldsutsatta kvinnor. Den sista respondenten är yrkesverksam inom Kvinnojouren och 
bidrar således med perspektivet från en frivilligorganisation. Ett övervägande gjordes att 
intervjua en person från frivilligorganisationen Brottsofferjouren, men beslutet togs att det var 
mer centralt att intervjua någon från Kvinnojouren, där man arbetar specifikt med våldsutsatta 
kvinnor och inte brottsoffer generellt.  
  
4.3 Datainsamling 
Respondenterna kontaktades i mars 2017, via telefon eller e-post. Samtliga tillfrågade 
respondenter tackade ja till att ställa upp på en intervju och fick via e-post motta ett 
informationsbrev (se bilaga 1) cirka en vecka innan intervjutillfället. Respondenterna fick själva 
välja plats för intervjuerna, som alla genomfördes på respektive respondents arbetsplats i lugn 
kontorsmiljö. Vardera intervju genomfördes under 60–75 minuter och båda författarna deltog 
vid samtliga intervjuer. Inför intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide (se 
bilaga 2), där intervjun är inriktad på bestämda ämnen som valts ut i förväg (Dalen 2015). 
Intervjuguiden fungerade mer som en minneslista snarare än något som skulle följas slaviskt 
(Malterud 2014). 
  
Trost (2010) menar att det brukar skiljas på grader av standardisering och strukturering vid 
intervjuer. Med standardisering avses graden av huruvida frågorna och situationen är densamma 
för samtliga respondenter, en avsaknad av variation. Detta kan vara i form av att frågorna läses 
upp med exakt samma formulering, tonfall och i samma ordning. De flesta kvantitativa 
undersökningar har en hög grad av standardisering. Denna studie hade en låg grad av 
standardisering, vilket enligt Trost (2010) innebär att frågorna kan tas i den ordning de passar 
för just den situationen eller att följdfrågor formuleras beroende på vad respondenten ger för 
svar. I denna studie ställdes inledningsvis enklare bakgrundsfrågor för att sätta igång samtalet 
och få respondenterna att känna sig bekväma. Därefter ställdes en övergripande fråga om 
respondenternas erfarenheter kring mötet med våldsutsatta kvinnor, där respondenterna fick 
möjlighet att prata fritt om vad de kom att tänka på. Allt eftersom övergick det till mer specifika 
frågor och följdfrågor utifrån studiens syfte och frågeställningar. Varje intervju utgick från 
samma intervjuguide, men ordningen av frågorna kunde skilja sig för att passa situationen, 
dessutom kunde det skilja sig i valet av följdfrågor. Detta tyder på en låg grad av standardisering 
(Trost 2010).  
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Intervjuerna bandades via två enheter för att minska risken för tekniska problem, vilket i 
efterhand kunde konstateras inte uppstod. Samtliga respondenter gav innan intervjun började 
sitt godkännande till att intervjuerna spelades in, något som även hade informerats om i 
informationsbrevet. 
  
4.4 Analysmetod 
Den analysmetod som har tillämpats i studien är kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 
och Lundman (2004). Syftet med innehållsanalys som metod är att “identifiera mönster, 
samband och gemensamma drag eller skillnader” (Larsen 2009:101). Innehållsanalys är 
relevant att använda i detta fall då syftet är att analysera hur olika yrkesgrupper möter kvinnor 
som utsatts för våld i nära relationer. Intentionen var att presentera yrkesgruppernas 
gemensamma röst kring den aktuella frågan.  
  
Graneheim och Lundman (2004) beskriver processen vid kvalitativ innehållsanalys i fem 
stadier: meningsbärande enheter, kondensering, kod, subkategori och kategori. 
Meningsbärande enheter beskrivs som ord eller meningar som är relaterade till varandra via 
dess innehåll och kontext. Det är av vikt att enheterna inte är för långa, då risken finns att de då 
innehåller alltför skilda meningar, samtidigt som de inte heller får bestå av för korta fragment. 
Dessa enheter kondenseras sedan för att bli mer koncentrerade och förenklade, utan att 
enheterna tappar sin centrala mening. Den kondenserade meningsbärande enheten betecknas 
med en beskrivande kod som därefter delas in i en subkategori. De subkategorier som bildas 
ska slutligen slås ihop i olika grupper som bildar kategorier (Graneheim & Lundman 2004). 
  
Studiens analys genomfördes utifrån de fem ovan beskrivna stegen. Inledningsvis 
transkriberades intervjuerna ordagrant. Utifrån transkriberingarna av intervjuerna plockades de 
meningsbärande enheter som var relevanta för studiens syfte ut, för att sedan kondenseras till 
kortare beskrivningar med sitt centrala innehåll bibehållet. Därefter gjordes kondenseringarna 
om till koder som kortfattat svarar mot de meningsbärande enheterna. Ett flertal av koderna 
liknade varandra, vilket gjorde att de kunde tillhöra samma subkategori. De subkategorier som 
ansågs passa ihop bildade i sin tur kategorier. Se tabell 1 för ett utdrag ur innehållsanalysen, 
med exempel ur vardera kategori utifrån de fem analysstegen. Totalt bildades sex subkategorier: 
Kunskap och trovärdighet, Samverkan och samarbete, Dialog, Bemötande, Arbetsverktyg samt 
Professionellt förhållningssätt. Subkategorierna Kunskap och trovärdighet samt Samverkan 
och samarbete bildade kategorin Samhälle och Organisation. Dialog och Bemötande bildade 
kategorin Samtal. Arbetsverktyg och Professionellt förhållningssätt bildade kategorin 
Arbetssätt. 
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Tabell 1. Utdrag ur den kvalitativa innehållsanalysen. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Det är jätteviktigt samarbetet, 
det är så vi kan bygga broarna 
mot sånt kvinnorna inte vågar 
gjort tidigare, då kan vi 
beskriva och förklara. De litar 
ju på oss, de gör de ju det, då 
vågar de ju ta kontakt och boka 
möten och följa med på det. 
(Respondent 1) 

Samarbetet är 
jätteviktigt så att vi kan 
bygga broar. Vi kan 
beskriva och förklara så 
att kvinnan litar på och 
vågar ta kontakt med 
andra. 

Samarbete 
med andra 
aktörer. 

Samverkan och 
samarbete. 

Samhälle 
och 
organisation. 

/…/ du måste ha ett speciellt 
förhållningssätt, ha en speciell 
personlighet tror jag för att 
kunna jobba med våldsutsatta. 
Att kunna möta personen där 
den är och kunna göra ett bra 
bemötande. För det är ett 
avgörande möte som du har 
med en person som också 
formar vidare tilltro och tillit 
på att det finns hjälp och få. 
(Respondent 3) 

I det här jobbet måste du 
ha ett speciellt 
förhållningssätt, en 
speciell personlighet 
tror jag. Att kunna möta 
personen där den är och 
göra ett bra bemötande. 
För det är ett avgörande 
möte du har som också 
formar vidare tilltro och 
tillit på att det finns 
hjälp att få. 

Olika 
komponenter 
i ett möte. 

Bemötande. Samtal. 

/.../ så att, man blir, man får 
inte bli personligt engagerad i 
det här, men man är en 
människa och man känner 
saker men det får aldrig 
framkomma någonstans. Och 
det är ju också den delen att 
jag ska inte sitta och trösta 
eller krama eller, nu är det inte 
så att man sitter och är hård 
eller otrevlig på det sättet men 
jag får inte ta parti för någon. 
Så att, man kanske kan 
upplevas lite, man måste ha 
distans till det här. Det är min 
yrkesroll att sitta här. 
(Respondent 5) 

Man får inte bli 
personligt engagerad i 
det här, men man är en 
människa och man 
känner saker men det får 
aldrig komma fram. Jag 
får inte ta parti för 
någon. 

Inte för 
personligt 
engagerad i 
sin yrkesroll. 

Professionellt 
förhållningssätt. 

Arbetssätt. 

  
 
4.5 Kvalitetsaspekter 
Vid kvalitativa metoder har resultatet inte samma form av överförbarhet som vid kvantitativa 
metoder. Överförbarhet i kvalitativ mening syftar bland annat till att kunskap ska kunna delas 
med andra, eftersom forskning med mycket privata resultat troligtvis enbart är av intresse för 
forskaren själv (Malterud 2014). I studien är resultaten analytiskt överförbara i den mening att 



 17 

den belyser flera yrkesgruppers möten med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, vilket 
gör att den är intressant för de yrkesverksamma (även på andra platser i landet) som i sitt arbete 
möter dessa kvinnor. Studien kan genom de erfarenheter som beskrivs av respondenterna 
användas och sprida kunskap om yrkesverksammas möten med våldsutsatta kvinnor. 
  
Trovärdighet handlar om att kunna visa att studiens data och analyser är trovärdiga (Trost 
2010). Detta kan bland annat göras genom transparens (Svensson & Ahrne 2015), vilket har 
eftersträvats i studien genom att så grundligt som möjligt beskriva studiens metodval och 
process. Den egna förförståelsen har också tagits i beaktning och har återkommande under 
processens gång diskuterats för att resultatet inte ska påverkas nämnvärt och för att studien 
således ska bli så trovärdig som möjligt. 
  
Tillförlitligheten i en studie brukar beskrivas kunna uppnås bland annat genom att flera forskare 
genomför samma undersökning och uppnår samma resultat, alternativt att samma forskare 
genomför samma undersökning vid en annan tidpunkt och uppnår samma resultat (Larsen 
2009). I denna kvalitativa studie går det inte att tala om hög tillförlitlighet i detta avseende, då 
människor förändras i sina åsikter och beteenden, vilket således gör att ett svar på en fråga 
ständigt är i förändring (Trost 2010). Men tillförlitlighet kan även handla om noggrannhet, 
exempelvis att inte blanda ihop vilken respondent som sagt vad (Larsen 2009), vilket har 
förebyggts genom att hantera insamlat material mycket noggrant. I det avseendet är 
tillförlitligheten att betrakta som högre. 
  
4.6 Etiska överväganden 
I relationer mellan människor kan det ibland uppkomma etiska frågeställningar. Inom forskning 
kan sådana etiska frågor exempelvis uppstå i mötet mellan forskare och respondent (Svensson 
& Ahrne 2015). Eftersom båda författarna deltog vid samtliga intervjuer var det av vikt att ta 
hänsyn till att det var två intervjuare och en respondent. För att minska risken att respondenten 
skulle känna sig i “underläge” bestämdes på förhand vem som skulle hålla i intervjun medan 
den andra kunde anteckna och endast flika in vid behov. Vidare fick respondenterna själva välja 
plats för intervjun. Intervjuerna genomfördes efter önskemål på respondenternas respektive 
arbetsplats. 
  
Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns fyra huvudkrav vid samhällsvetenskaplig forskning. Dessa 
fyra är konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 
Nedan redogörs för hur dessa krav har tagits hänsyn till i studien. 
  
För att uppfylla konfidentialitetskravet och kunna garantera att respondenterna förblir 
avidentifierade specificerades inte vilken stad intervjuerna utfördes i. Benämningen som 
användes var “en mellanstor stad i Sverige”. Respondenternas namn var heller inte något som 
röjdes och inte heller vilket kön eller i vilken ålder en specifik respondent var. Detta dels ur 
konfidentialitetssynpunkt, men också för att den typen av information är irrelevant för studien 
och dess syfte.  
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Med hänsyn till informationskravet fick varje respondent ungefär en vecka innan 
intervjutillfället motta ett informationsbrev via e-post (se bilaga 1) där författarna och syftet 
med studien presenterades. Informationsbrevet innehöll författarnas kontaktuppgifter och 
kontaktuppgifter till studiens handledare så att respondenterna enkelt skulle kunna ta kontakt 
om behov skulle uppstå.  
  
Innan intervjuerna genomfördes informerades respondenterna om att deltagandet i studien var 
frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun, i enlighet med 
samtyckeskravet. Detta förtydligades även i informationsbrevet som nämndes ovan. De fem 
respondenterna samtyckte via e-post till att medverka i studien. Respondenterna informerades 
innan intervjun om syftet med att använda två enheter för att spela in intervjuerna och samtliga 
respondenter gav sitt godkännande till att respektive intervju spelades in.  
  
För att uppfylla nyttjandekravet var det av vikt att informera studiens respondenter om vad det 
insamlade materialet skulle användas till. I informationsbrevet informerades respondenterna 
därför om att deras intervjusvar endast skulle användas i syfte att genomföra denna studie. De 
informerades också om att intervjuerna skulle spelas in och transkriberas, men att både 
inspelningarna och transkriberingarna skulle raderas efter studiens slutförande. 
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5. RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras det resultat som framkommit genom innehållsanalysen. Ur 
analysen framkom kategorierna Samhälle och organisation, Samtal samt Arbetssätt. Dessa tre 
kategorier består av subkategorier som benämns Samverkan och Samarbete, Kunskap och 
trovärdighet, Dialog, Bemötande, Arbetsverktyg samt Professionellt förhållningssätt (se tabell 
2).  
  
Tabell 2. Kategorier och subkategorier. 

Kategori Samhälle och organisation Samtal Arbetssätt 

Subkategori Kunskap och trovärdighet Dialog Arbetsverktyg 

  Samverkan och samarbete Bemötande Professionellt förhållningssätt 

  
5.1 Samhälle och organisation 
Denna kategori består av två subkategorier: Samverkan och samarbete samt Kunskap och 
trovärdighet.  Samverkan och samarbete avser det som sker mellan de olika aktörer som arbetar 
med våldsutsatta kvinnor. Kunskap och trovärdighet syftar till de yrkesverksammas kunskap 
och kompetens i mötet med våldsutsatta kvinnor och på vilket sätt detta är av vikt för att som 
professionell inge en trovärdighet i mötet. 
  
5.1.1 Samverkan och samarbete 
Respondenterna beskriver att arbetet med de våldsutsatta kvinnorna präglas mycket av 
samverkan och samarbete med andra aktörer. De berättar att det vanligtvis är många som arbetar 
kring de våldsutsatta kvinnorna och att en samverkan aktörer emellan därför är a och o för att 
på bästa sätt kunna hjälpa kvinnorna. Respondenterna talar också i termer av nätverksträffar 
eller samverkansträffar. Dessa träffar beskrivs som regelbundna träffar där man stämmer av, 
diskuterar aktuella ämnen och utbyter erfarenheter med varandra. Träffarna är viktiga för att få 
en bild av hur andra aktörer arbetar med de våldsutsatta kvinnorna och kan bidra till en 
förståelse för varför man arbetar på ett visst sätt. Respondenterna berättar att en samverkan 
många gånger är grundläggande för att få till bra möten med de våldsutsatta kvinnorna, men ”att 
det finns möten som kan bli dåliga också. Och oftast kan jag se att det handlar om att vi kanske 
inte får till bästa samverkan” (Respondent 3). 
  
Respondenterna uppger att en del i samarbetet handlar om att vara ett stöd i kontakten med 
andra samverkansaktörer. Detta beskrivs dels som att vara behjälplig i att exempelvis hjälpa 
kvinnorna att maila eller ringa ett samtal till en annan aktör, men också som att vara behjälplig 
i att lotsa kvinnorna vidare till de aktörer de kan behöva ha kontakt med. 
  
Respondenterna berättar också att samverkan och samarbete handlar om att bidra till att 
kvinnorna får förtroende till andra samverkansaktörer. Detta beskrivs av respondenterna kunna 
uppnås genom att först och främst skapa ett förtroende mellan kvinnorna och de 
yrkesverksamma, för att därefter upplysa kvinnorna om andra aktörer eller personer som de 
också kan få hjälp av. Genom att kvinnorna litar på de yrkesverksamma kan detta i sin tur leda 
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till att kvinnorna även känner att de kan lita på andra aktörer, vilket kan vara en grund för att 
de ska vilja ta emot hjälp från andra samverkansaktörer. Det framkommer att det är en 
upplevelse av att vara brobyggare, både i arbetet med kvinnorna men också i kontakten med 
andra samverkansaktörer. 
  

Det är jätteviktigt samarbetet, det är så vi kan bygga broarna mot sånt kvinnorna inte vågat 
göra tidigare, då kan vi beskriva och förklara. De litar ju på oss, de gör de ju det, då vågar de 
ju ta kontakt och boka möten och följa med på det. (Respondent 1) 
  
Brobyggare skulle jag säga, att kontakten hit är, också kan det vara ekonomiska bekymmer 
eller fått några besked från någon myndighet eller landsting. Då kanske jag kan vara kontakt 
med dom eller maila och fråga den handläggaren. (Respondent 2) 

  
Det kan dock även ibland uppstå en del hinder vad gäller samverkan och samarbete då de olika 
aktörerna har sina skilda utredningar. Respondenterna berättar att sekretessbestämmelser kan 
vara ett sådant typ av hinder. Samverkansaktörerna kan ha visst utbyte med varandra, men inte 
helt obehindrat. Detta kan bland annat bero på att aktörerna har olika stark sekretess. 
  

Ja och när man säger samarbete är att man tar kontakter, sen är det såhär att socialtjänsten har 
sin utredning, polisen har sin utredning, och Brottsofferjouren är en ideell verksamhet som 
stöttar. Så där kan man bara överlåta, jag lämnar ju inte ut någonting till dem så utan det får 
ju personen själv göra om de vill prata med dem. (Respondent 5) 

  
Respondenterna berättar att det är viktigt för samarbetet att kunna förklara och informera om 
vad andra aktörer gör och var hon kan vända sig för att få ytterligare hjälp. Samverkan och 
samarbete med andra aktörer kan spela en betydande roll i huruvida ett möte med de våldsutsatta 
kvinnorna blir lyckat eller inte.  
  
5.1.2 Kunskap och trovärdighet 
Respondenterna beskriver vikten av att vara trovärdiga som professionella och visa att de 
besitter goda kunskaper om ämnet mäns våld mot kvinnor och det kvinnorna har råkat ut för. I 
arbetet med våldsutsatta kvinnor behöver de kunna visa att de vet vad de pratar om och vet hur 
de ska hantera kvinnornas situation, annars finns en risk att kvinnorna blir ännu mer rädda vilket 
leder till att krisen förvärras. 
  

För det värsta som kan hända är att du är i kris och komma till nån, också känner du att den 
där vet inte vad den pratar om, den där förstår inte. Och då blir du ännu mer rädd.  
(Respondent 3) 

  
En annan del i att inge en trovärdighet i mötet handlar om att som yrkesverksamma dela med 
sig av att de är vana att träffa kvinnor i liknande situationer. Respondenterna beskriver 
betydelsen av att förmedla till de våldsutsatta kvinnorna att de inte är ensamma och att de 
yrkesverksamma har mött många kvinnor som befunnit sig i motsvarande förhållanden. Detta 
kan göra att kvinnornas eventuella skuld- och skamkänslor minskar. 
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/.../ återigen att lyfta att vi som jobbar här vet att det här är vanligare än vad människor som 
går på trottoaren tror att det är, att vi vet det. Och för oss är det inte konstigt. /.../ att man ska 
känna att ’jag behöver inte sitta här och skämmas att jag har blivit slagen i två år utan här 
sitter det någon och säger att vi har träffat fler’. (Respondent 4) 

  
Respondenterna berättar att det är viktigt att ta stöd av sina tidigare erfarenheter i mötet med 
våldsutsatta kvinnor. Detta för att kvinnorna ska kunna känna sig trygga i att den 
yrkesverksamma som sitter mittemot kvinnan har tillräckligt goda kunskaper för att kunna 
hjälpa henne i den situation hon befinner sig i. En del i att som yrkesverksamma visa att de har 
kunskaper och erfarenheter är att berätta att det är vanligt att det kvinnorna varit med om i hög 
grad och på olika sätt kan påverka dem, samtidigt som det är viktigt att försöka få kvinnorna att 
se ljust på framtiden. Respondenterna nämner också att en del i att inge trovärdighet handlar 
om att understryka att det som sägs i samtalet inte lämnar rummet, så att kvinnorna känner att 
de yrkesverksamma är pålitliga.  
  

Ja men det är, att få, förhoppningsvis trygga i att det som sägs i det här rummet går inte över 
tröskeln. Att jag av erfarenhet, för det kan jag ta med min erfarenhet, så vet vi att det påverkar 
mer än vad man till och börja med erkänner för sig själv. Men också lyfta blicken framåt 
naturligtvis med det här, att det här har hänt nu och det ska inte förstöra och påverka ditt liv 
framåt. (Respondent 4) 

  
5.2 Samtal 
Denna kategori består av två subkategorier: Dialog samt Bemötande. Med Dialog avses det 
som är viktigt i dialogen och kommunikationen mellan de yrkesverksamma och de våldsutsatta 
kvinnorna. Bemötande syftar till det bemötande de yrkesverksamma ger de våldsutsatta 
kvinnorna i mötet och vad som kännetecknar ett gott bemötande. 
  
5.2.1 Dialog 
Respondenterna berättar att en stor del i mötet med våldsutsatta kvinnor handlar om att få till 
en god dialog och kommunikation, vilket kan göras på olika sätt. “Att ge dem tid, för att, alltså 
skapar du en bra relation, så får du också en god kommunikation” (Respondent 1). Ett sätt att 
skapa en god dialog är att i den utsträckning det är möjligt ge kvinnorna den tid de behöver, 
men respondenterna menar också att det inte alltid är möjligt i alla situationer och inom alla 
verksamheter. 
  
En annan viktig del i dialogen med kvinnorna är att vara närvarande i samtalet. Respondenterna 
berättar att om de som yrkesverksamma börjar sväva ut i andra tankar så kommer kvinnan 
mittemot att upptäcka det, vilket kan leda till att de tappar kvinnan som har tagit mod till sig att 
komma och be om deras hjälp. 
  

För jag tror ju att en person som vi sitter och pratar med märker om jag börjar fundera på vad 
jag ska äta till lunch sen, eller snart är det påsk och jag ska handla på vägen hem, det märker 
ju en person på en gång. Om man börjar försvinna. (Respondent 2) 

  
Respondenterna berättar att det viktigaste i ett samtal inte alltid är det som sägs i ord, utan att 
det är minst lika viktigt att lyssna och att finnas där. Det kan handla om att skapa en allians i 
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mötet mellan de yrkesverksamma och de våldsutsatta kvinnorna. ”Det var som en föreläsare 
sa, han sa att, ‘i grund och botten kanske inte det viktigaste är det som sägs i ett samtal utan 
hur man möts’” (Respondent 4). 
  
Respondenterna beskriver också att det ibland kan bli “fel” i kommunikationen och dialogen 
med de våldsutsatta kvinnorna. Efter en sådan händelse kan det kännas som att det finns en risk 
att kvinnorna inte kommer att vilja komma tillbaka. Det kan också hända att de som 
yrkesverksamma ibland formulerar en fråga på ett sätt som inte tas emot bra från de våldsutsatta 
kvinnorna. I en sådan situation är det viktigt att den yrkesverksamma ta ansvar för felsägningen 
som uppstod och därefter försöker rätta till situationen genom att omformulera sig.  
  

Så att man försöker, man lägger det på sig själv, det är jag som inte förstår, jag gjorde så. Inte 
säga ‘nu sa du fel’, för de säger inte fel, alltså det är ju deras upplevelser och hur de känner. 
Så att det är klart att ibland kanske frågan kommer ut fel, och då får man försöka bara att 
omkorrigera /…/ (Respondent 5) 

  
Respondenterna beskriver också att det ibland kan kännas som att de som yrkesverksamma 
kanske inte nått så långt de hade önskat i samtalen med de våldsutsatta kvinnorna, men att det 
ändå kan vara ett steg i rätt riktning. Genom att bara ha träffat kvinnan och haft en dialog med 
henne kan den yrkesverksamma ha startat igång en process i henne som gör att hon 
förhoppningsvis vill komma tillbaka eller söka hjälp och stöd även hos andra aktörer. 
  

Det tänker jag många gånger. Ibland kan en ju få en känsla men inte komma liksom egentligen 
fram till nåt. Men då brukar jag tänka att jag kanske ändå har sått ett frö, och motivera. 
(Respondent 4) 

  
5.2.2 Bemötande 
Respondenterna beskriver att i ett möte med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, ligger 
stor vikt i ett bra bemötande. “Förklara, informera och bra bemötande är det viktigaste” 
(Respondent 5). Det är enligt respondenterna viktigt att tänka på dessa tre element i ett möte. 
  

Jag är ju liksom inte någon sån här checklista som ska kolla upp utan jag ska ju möta en 
medkvinna oavsett ålder i den situationen den personen befinner sig i och inte döma. Och har 
hon varit misshandlad i 10 år, känd, jag ser i journalen att hon har sökt för sju övergrepp av 
samma man så ska ju inte jag vara den som dömer henne, utan mer: ’hur har du det, hur tänker 
du själv?’ Så det är ju det icke dömande och inte komma med svar. Möta. Hur skulle jag själv 
vilja bli bemött om jag blev utsatt för någonting och blir jätteledsen. Jag tror ibland räcker 
det att fundera på det, då skulle jag inte vilja ha någon som talade om att nu gör vi såhär eller 
såhär. Utan även om jag någonstans här inne känner att det är såhär jag ska göra så måste jag 
komma dit själv, många gånger kan man få riktigt fina samtal /…/ (Respondent 4) 

  
Respondenterna beskriver att när de möter kvinnorna så ligger stor vikt i hur de bemöter dem. 
Det kan handla om att inte döma kvinnorna om de under en längre tid varit utsatta och inte 
lämnat männen. Genom att hela tiden ha i tanken hur de själva vill bli bemötta så kan de också 
bemöta de våldsutsatta kvinnorna. Att gå tillbaka till sig själv och försöka tänka sig in i hur det 
skulle kännas för de själva att vara i den situationen och träffa en yrkesverksam beskriver 
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respondenterna som relevant i hur de bemöter kvinnorna. För att få ett bra samtal gäller det att 
kunna möta kvinnorna på ett bra sätt, och utifrån det kan de få ett fint samtal. Det handlar också 
om att lyfta kvinnorna i det de har åstadkommit trots deras svåra livssituationer. 
  

/…/ du måste ha ett speciellt förhållningssätt, ha en speciell personlighet tror jag för att kunna 
jobba med våldsutsatta. Att kunna möta personen där den är och kunna göra ett bra 
bemötande. För det är ett avgörande möte som du har med en person som också formar vidare 
tilltro och tillit på att det finns hjälp och få. (Respondent 3) 

  
Respondenterna beskriver att ett bra bemötande kan vara avgörande för huruvida kvinnorna 
skapar tilltro till de yrkesverksamma och vågar anmäla männen i fråga som utsätter dem för 
våld. Vidare berättar respondenterna att de yrkesverksamma bland annat bör ha ett speciellt 
förhållningssätt för att kunna arbeta med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. 
Personligheten hos de yrkesverksamma är av vikt när det handlar om att kunna ge ett bra 
bemötande. Respondenterna beskriver hur stor betydelse ett bra bemötande har för att kvinnorna 
ska anmäla, att chansen att de anmäler igen är betydligt mindre om kvinnorna inte känner att de 
fått ett bra bemötande av de yrkesverksamma. Detta kan till exempel handla om att de förutom 
ett bra bemötande också får förklarat för sig hur processen ser ut efter en anmälan och att de har 
personer runt sig som kan ge stöttning. 
  

Det tror jag absolut det spelar roll om kvinnan anmäler. Har man inte blivit bra bemött här så 
är ju chansen mindre att man anmäler igen för att det kanske inte blev bra när de var här. Ett 
bra bemötande och förklara också vad som händer och att man har lite stöttning runtom gör 
ju kanske att man vågar anmäla igen. Så det tror jag spelar stor roll, just hur man blir bemött. 
(Respondent 5) 

 
Ett mindre bra bemötande kan enligt respondenterna handla om att de yrkesverksamma är 
stressade och inte förberedda i mötet med kvinnorna. Det kan handla om att information inte 
nått de yrkesverksamma vilket kan ha en negativ påverkan i mötet och arbetet med kvinnorna.  
  

Sen givetvis, visst det kan handla om att jag har en stressig dag och inte är förberedd när 
jag kommer in och det ska jag ju vara. Jag behöver ju veta vad jag ska ta reda på när jag 
kommer in i rummet, det är mitt jobb. Och ibland så blir det inte så och då blir det inte 
riktigt bra. (Respondent 5) 

  
Mötet kan enligt respondenterna också påverkas av de yrkesverksammas egna erfarenheter. 
Respondenterna beskriver att det är viktigt att som yrkesverksam vara trygg i sig själv och inte 
vara en stressad människa för att kunna möta och ge ett gott bemötande till kvinnorna. Sådant 
kan påverka hela mötet och blir inte en bra upplevelse varken för kvinnorna eller de 
yrkesverksamma. ”För är du en stressad människa eller har massa med dig själv i bagaget, så 
speglar det av sig i mötet. Så du måste ha otroligt mycket trygghet i dig själv” (Respondent 3). 
 
5.3 Arbetssätt 
Denna kategori består av två subkategorier: Arbetsverktyg samt Professionellt förhållningssätt. 
Arbetsverktyg avser de modeller, metoder eller andra former av verktyg de yrkesverksamma 
utgår från i mötet. Professionellt förhållningssätt syftar till det förhållningssätt de 
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yrkesverksamma har i mötet, utifrån deras respektive yrkesroll, i förhållande till de våldsutsatta 
kvinnorna. 
  
5.3.1 Arbetsverktyg 
Respondenterna nämner olika metoder och verktyg de arbetar utifrån i mötet med de 
våldsutsatta kvinnorna. En metod som beskrivs är motiverande samtal1 (MI). Kvinnorna de 
yrkesverksamma möter kan befinna sig i olika stadier och i olika situationer. Som yrkesverksam 
är det därför av vikt att identifiera var kvinnorna befinner sig för att kunna ge dem den hjälp 
och det stöd de är i behov av där och då. Detta beskrivs kunna göras bland annat med hjälp av 
MI. 
  

Men också det här med att försöka fånga personen där den är, och det har ju också med MI 
att göra. För att vi kan oftast vara väldigt långt bak eller långt fram, men försöka ringa in vart 
personen är och möta den där den är och ge de verktygen i just den situationen. (Respondent 
3) 

  
Genom att utifrån MI ställa öppna frågor, lyssna, bekräfta och sammanfatta i samtalet beskrivs 
detta av respondenterna som en bra metod i mötet med våldsutsatta kvinnor. Respondenterna 
berättar att detta kan bero på att de våldsutsatta kvinnorna kan ha svårt att ta in allt som sägs i 
mötet, vilket gör att exempelvis sammanfattningar är ett effektivt sätt att få kvinnorna att lättare 
hänga med och vara delaktiga i samtalet. Ytterligare en del i att inkludera kvinnorna i samtalet 
är att involvera dem i planeringen genom att prata om vad som kommer ske nästa gång de ses. 
  

Ja, det är MI och så jobbar vi med ambivalenskorset, vi jobbar med motstånd, bekräftelse och 
öppna frågor, summeringar väldigt mycket eftersom de har svårt att ta in så pratar vi också 
sammanfattar vi. Också pratar vi om vad har vi planerat denna gång och till nästa gång. 
(Respondent 3) 

  
MI beskrivs av respondenterna även som ett bra samtalsverktyg utifrån att det gör att den 
yrkesverksamma inte tar för mycket plats i samtalet, vilket ger de våldsutsatta kvinnorna större 
utrymme att prata. 
  

MI är ju liksom, oavsett vem vi pratar med är MI ett bra verktyg, alltså med vänner som inte 
är våldsutsatta för att ta lagom med plats och få reda på någonting, så MI är ett bra 
samtalsverktyg tycker jag i alla fall. (Respondent 1) 

  
Ett annat arbetsverktyg som tas upp av respondenterna är empowerment2. Empowerment i 
mötet med de våldsutsatta kvinnorna beskrivs av respondenterna å ena sidan handla om att 
hjälpa till att ge kvinnorna de verktyg de behöver för att kunna hantera deras situation, men att 
de själva behöver plocka upp verktyget och faktiskt använda det. Respondenterna beskriver att 
du som yrkesverksam kan behöva finnas där och hjälpa till extra mycket i början, men att 
kvinnorna sedan behöver börja ta steget mot att göra dessa saker själva. Ett exempel på detta 

																																																													
1 MI är en samtalsmetod som innebär att det är klientens situation som är i centrum och syftar till att stärka klientens egna 
motivation till förändring (Holm Ivarsson et al. 2013). 
2 Empowerment förknippas med positiva associationer såsom egenmakt (Starrin 2009) och handlar om att tro på individens 
kapacitet att förändra och förbättra sin situation (Moula 2009).	
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kan vara att, med stöd från de yrkesverksamma, själv ringa samtal eller ta kontakt med andra 
aktörer. Respondenterna berättar att detta är något som kvinnorna växer av och som gör att de 
kan gå stärkta ur situationen. 
  

Om vi ska kolla upp någonting eller om det gäller kontakt med myndighet, att, men ’du får 
ringa till ”Anna” på socialtjänsten. Jag sitter här och stöttar dig men du ska ringa samtalet’. 
Det är sådana där smågrejer tycker jag, men jag tror man växer av det. Jag tror absolut det. 
(Respondent 2) 

  
Empowerment beskrivs å andra sidan också som ett användbart verktyg att tillämpa i många 
möten med hjälpsökande människor, men att verktyget inte är lämpligt att använda i dessa 
möten med de våldsutsatta kvinnorna just då de befinner sig i det akuta krisläget. 
Respondenterna berättar att kvinnorna som kommer är upprörda och har svårt att fokusera, 
varför det är av vikt att som yrkesverksam hjälpa kvinnorna att försöka fokusera på det som är 
viktigt. 
  

Och då gäller det dels att lyssna in, men också att inte lägga för mycket ansvar på dem också. 
Du får inte lägga för mycket boll i deras knä /…/ Och det behöver man när man är i kris, man 
behöver någon som leder en litegrann. (Respondent 3) 

  
Ett annat typ av verktyg som respondenterna kan behöva förhålla sig till är lagboken. 
Respondenterna beskriver att det kan skilja sig i hur de arbetar, där arbetet dels kan vara 
“fyrkantigt” och lagstyrt, men att det också kan vara det motsatta, att deras arbete inte alls är 
“fyrkantigt” i förhållande till lagboken. Respondenterna har på så sätt olika stort 
handlingsutrymme i sina arbeten. Respondenterna berättar också att arbetsverktyg inte endast 
behöver innefatta förutbestämda metoder och modeller. Det kan även handla om verktyg som 
de som yrkesverksamma lär sig med tiden utifrån erfarenhet. Detta kan exempelvis vara i form 
av att hänvisa till andra kvinnors berättelser för att på så sätt få kvinnan mittemot att känna att 
hon inte är ensam, eller att kunna lugna en kvinna som är uppriven och utom sig. 
  
5.3.2 Professionellt förhållningssätt 
Ett professionellt förhållningssätt kan enligt respondenterna innebära att de yrkesverksamma är 
“Tillåtande, icke dömande, inte stressande på något sätt utan mer håll dörrar öppna” 
(Respondent 4). Det kan innebära att på ett respektfullt sätt ta in kvinnornas berättelser utan att 
lägga in sina egna åsikter och värderingar. Respondenterna menar att som yrkesverksam 
behöver de vara trygga i sig själva samt att deras eget privatliv inte får spegla av sig i mötet 
med dessa kvinnor.  
  

Ja, det är också ett professionellt förhållningssätt. Du måste bära deras livsupplevelser på ett 
respektfullt sätt, på ett lugnt, tryggt och säkert sätt för annars så blir det ju värre. Situationen 
blir ju värre om vi säger att ‘nej men gud, men gud vad hemskt, vad hemskt, vad hemskt’. 
Och det är ju också en konst, att kunna, och du måste ju också då vara väldigt trygg i dig själv 
och inte ha massa problem själv. (Respondent 3) 
  

Att ha ett professionellt förhållningssätt kännetecknas enligt respondenterna även av att ge ett 
gott bemötande och att tänka på hur de ställer frågor till kvinnorna. Det kan också innefatta att 
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inte bli känslosam när kvinnorna berättar sin historia. Att vara professionell kopplar 
respondenterna till sin yrkesroll, att det är något som tillhör deras arbete.  
  

/…/ men att jag måste vara professionell, jag får inte bli involverad. Och jag kan inte sitta, 
vad de än berättar för mig så ska inte jag sitta och gråta, trösta kan man göra men jag måste 
ändå hålla det här, det är min yrkesroll. Att man gör det men på ett bra sätt. Bemötandet är 
bland det viktigaste för att få dem att vara med hela vägen ut, att man får rätt bemötande. Och 
att lyssna på dem och när man frågar att man frågar, att man gör det på rätt sätt. Man kan 
känna sig ifrågasatt men det kan också vara beroende på hur man ställer frågan /…/ 
(Respondent 5)  
  

Respondenterna berättar att som yrkesverksamma får de inte bli alltför känslosamma i möten 
med dessa kvinnor men att de samtidigt är medvetna om att de kan känna med kvinnorna. 
Respondenterna beskriver att de som människor har känslor men att de som professionella 
behöver kunna hålla sina egna känslor i styr och inte visa dessa för kvinnorna. Respondenterna 
beskriver att de ska ha en distans till berättelsen som framkommer i mötet för att kunna ha ett 
professionellt förhållningssätt, men för den skull inte bemöta kvinnorna på ett sätt som framstår 
som otrevligt eller okänsligt. 

  
/…/ så att, man blir, man får inte bli personligt engagerad i det här, men man är en människa 
och man känner saker men det får aldrig framkomma någonstans. Och det är ju också den 
delen att jag ska inte sitta och trösta eller krama eller, nu är det inte så att man sitter och är 
hård eller otrevlig på det sättet men jag får inte ta parti för någon. Så att, man kanske kan 
upplevas lite, man måste ha distans till det här. Det är min yrkesroll att sitta här. (Respondent 
5) 
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6. DISKUSSION  
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och metod utifrån litteratur, tidigare forskning 
samt teoretiskt perspektiv. Vidare presenteras studiens slutsats och förslag till fortsatt forskning. 
  
6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka olika yrkesverksammas erfarenheter kring hur de i 
sin yrkesroll möter kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Fokus lades genom studiens 
frågeställningar på hur de yrkesverksamma arbetar i mötet med kvinnorna, vad som 
kännetecknar ett möte med våldsutsatta kvinnor och hur de yrkesverksamma ser på samverkan 
med andra aktörer kring våldsutsatta kvinnor. Frågeställningarna har besvarats genom de 
subkategorier och kategorier som framkommit genom innehållsanalysen. 
  
6.1.1 Samverkan, kunskap och trovärdighet  
Resultatet visar att en samverkan är något positivt i arbetet med kvinnor som utsatts för våld i 
nära relationer och att detta är något som underlättar arbetet. Även Björck (2014) lyfter fram 
samverkan som en nödvändighet för att kunna arbeta med och förebygga våld mot kvinnor. De 
yrkesverksamma är beroende av att samarbeta med andra organisationer för att kunna 
genomföra sitt uppdrag (Dunér & Wolmesjö 2015). Det är viktigt att som yrkesverksam veta 
vad andra aktörer runt kvinnorna har för uppgifter och funktioner. Resultatet visar att detta 
exempelvis kan handla om att informera om varandras verksamheter eller hjälpa till att slussa 
kvinnorna till rätt ställen. Ekström (2016) bekräftar detta i sin studie och skriver att det är 
betydelsefullt att kunna förmedla kontakt till andra aktörer och att stödet till våldsutsatta 
kvinnor behöver ges utifrån ett helhetsperspektiv. En annan betydande del i samarbetet skulle 
kunna vara att inte på något sätt “smutskasta” andra samhällsaktörer, utan att snarare prata gott 
om varandra så att kvinnorna förhoppningsvis är mottagliga för hjälp även från andra. Här är 
det av vikt att ens eventuella negativa åsikter om en viss organisation eller myndighet inte 
speglar av sig i mötet med kvinnorna då det skulle kunna påverka deras syn på aktören på ett 
ogynnsamt sätt. Det kan dock uppstå hinder i samverkan. Detta skulle dels kunna bero på att 
sekretessen ser olika ut hos de yrkesverksamma i deras respektive verksamheter, vilket gör att 
sekretess i vissa fall kan vara en bromskloss för en smidig samverkan. Det kan även bero på att 
aktörerna har olika syfte och mål med sin verksamhet och därför också arbetar på olika sätt. 
Dunér och Wolmesjö (2015) beskriver att när alla yrkesverksamma strävar efter samma mål 
kan samarbetet fungera enklare. Interprofessionellt samarbete kan därför hindras dels när de 
olika organisationerna behöver göra skilda prioriteringar, inte minst under stressiga 
arbetsförhållanden. Inom vissa yrkesgrupper möter de dessutom kvinnorna i en absolut 
krissituation där det kan handla om liv och död då det gäller att snabbt hitta skydd för kvinnorna, 
medan andra yrkesgrupper kan ha en mer stödjande funktion genom exempelvis samtal eller 
andra stödinsatser. Dessa olikheter kan enligt Björck (2014) utgöra hinder i samverkan, men 
olikheterna kan också generera en styrka om de tydliggörs och hanteras. Vidare menar 
författaren att arbetet med våld mot kvinnor kräver insatser från flera myndigheter och 
organisationer, vilket gör samverkan till en förutsättning för att lösa problemen. Detta är något 
som bekräftas även i denna studie. 
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Studiens resultat visar också att det är viktigt att ha goda kunskaper om ämnet våld i nära 
relationer när ens yrkesutövande innefattar möten med våldsutsatta kvinnor, vilket är en faktor 
som även lyfts fram som betydande i Wendt och Enanders (2013) studie. Kunskap skulle kunna 
erhållas via erfarenhet men också genom utbildningar. Utbildning leder till kunskap vilket i sin 
tur kan göra att kvinnorna får rätt hjälp och att de yrkesverksamma känner sig trygga i mötet 
med våldsutsatta kvinnor. Anderson och Aviles (2006) bekräftar detta i sin studie och belyser 
en bristfällighet i vårdgivares utbildning avseende deras kunskaper om våldsutsatta kvinnor. 
Detta kan få stora konsekvenser för kvinnorna. På grund av vårdgivares personliga obehag eller 
brist på kunskap kan de vara mindre benägna att uppfatta signaler om att kvinnorna de möter är 
våldsutsatta, vilket kan leda till att de inte fångas upp av vården (Anderson et al. 2006). Kunskap 
är något som inger en trygghet för den yrkesverksamma som genom detta kan bli säkrare i sin 
yrkesroll och sitt yrkesutövande. På samma sätt bidrar kunskap också till en trygghet för 
kvinnorna som utsatts för våld i nära relationer som får uppleva ett möte där de yrkesverksamma 
är kunniga och vet vad de pratar om. Utifrån resultatet i denna studie kan det konstateras att 
kunskap och trovärdighet är starkt sammankopplade. Genom att ha kunskap i ämnet blir den 
yrkesverksamma också trovärdig i sin yrkesroll. En annan del i att vara trovärdig kan utifrån 
resultatet handla om att inge förtroende. Farrell (2015) framhåller att det i svåra samtal 
underlättar om det finns ett förtroende mellan parterna. Även Jansson et al. (2001) betonar 
vikten av att som yrkesverksam inge ett förtroende i mötet. 
  
6.1.2 Dialog och bemötande 
Resultatet visar att när de yrkesverksamma möter våldsutsatta kvinnor ligger en stor del i att få 
till en god dialog. En god dialog kan kopplas ihop med kommunikation och hur man 
kommunicerar med kvinnorna. Resultatet belyser bland annat att det är viktigt att i mötet ge 
kvinnorna tid och att vara närvarande för att skapa en god dialog och kommunikation. Det är 
betydande att vara medveten om hur man kommunicerar med andra, då det kan göras både 
genom att tala men även genom kroppsspråket (Philips 2011). En god dialog är viktigt att 
upprätthålla genom att sända ut ett tydligt budskap till mottagaren och skapa ett samspel 
(Nilsson & Waldemarson 2016) i mötet med de våldsutsatta kvinnorna. Resultatet pekar också 
på att det kan bli “fel” i kommunikationen och dialogen med kvinnorna. Det innebär till 
exempel att de yrkesverksamma säger något opassande eller ställer en fråga på ett sätt som inte 
mottas bra av kvinnorna. För att i ett sådant läge kunna fortsätta dialogen bör de 
yrkesverksamma ta ansvar och försöka formulera om frågan så att kvinnorna förstår och inte 
tar illa vid sig. Eide och Eide (2006) beskriver att i en kommunikation, som kan ske både verbalt 
och ickeverbalt, kan misstolkningar mellan två individer skapa missförstånd. I en dialog mellan 
de yrkesverksamma och de våldsutsatta kvinnorna behöver därför kommunikationen fungera 
för att kunna ge dem den hjälp och det stöd de behöver. 
  
Resultatet visar även att bemötande av kvinnorna spelar en stor roll för om de får tilltro till de 
yrkesverksamma. Ett bra bemötande är utifrån resultatet avgörande för att kvinnorna ska 
anmäla om de blir utsatta för våld igen. Ekström (2014) bekräftar detta i sin studie och beskriver 
att om kvinnorna får stöd i den rättsliga processen är chansen större att de vänder sig till polisen 
eller andra aktörer igen. Kvinnorna har överlag en bättre uppfattning kring hela professionen 
eller organisationen om de upplever att de fått ett bra stöd. Resultatet visar också att de 
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yrkesverksamma tänker på hur de själva skulle vilja bli bemötta om de befann sig i en liknande 
situation. Grände et al. (2009) bekräftar också vikten av att ge kvinnorna ett bra bemötande. Ett 
bra bemötande kan vara avgörande för att våga berätta om våldet men också för att våga lämna 
männen som utsätter dem för våldet. Utifrån resultatet ses stress som en bidragande faktor till 
ett mindre bra bemötande i mötet med kvinnorna. Jakobsson (2007) bekräftar detta i sin studie, 
där bland annat stressad personal kunde vara en bidragande orsak till att patienter inom vården 
kände sig illa bemötta. Det kunde visa sig genom att personalen blev distanserad, vilket gjorde 
att kontakten med patienten ofta blev kort och ytlig. Resultatet i denna studie visar även att 
stress i arbetet kan göra att de yrkesverksamma inte är väl förberedda i mötet med kvinnorna 
och då ger ett mindre bra bemötande i mötet.  
  
6.1.3 Arbetsverktyg och professionellt förhållningssätt 
Resultatet visar att MI och empowerment är två arbetsverktyg som används i arbetet med 
våldsutsatta kvinnor. Det kan finnas betydande skillnader i hur olika aktörer arbetar och vilka 
metoder man använder, trots att arbetet sker mot samma målgrupp (Helmersson & Jönson 
2015). I resultatet framkommer att vilken metod som används kan skilja sig beroende på i vilken 
situation de våldsutsatta kvinnorna befinner sig. Viktigt att framhålla är att kvinnorna befinner 
sig i olika stadier när de möter de yrkesverksamma - i vissa situationer är de i ett läge då de 
främst är i behov av ett stöd eller en samtalskontakt, medan de i andra situationer befinner sig 
i det akuta krisläget där de till och med flyr för sina liv. Detta skulle kunna vara en anledning 
till att det råder olika syn på exempelvis empowerment som arbetsverktyg, där synen på 
begreppet kan ha att göra med i vilket stadie de yrkesverksamma möter kvinnorna. I mötet med 
kvinnor i en absolut kris anses inte empowerment vara ett lämpligt verktyg att använda sig av, 
medan det kan vara användbart i möten där kvinnorna befinner sig längre fram i deras 
bearbetning och process. Eftersom att kommunikation kan uppfattas olika beroende på i vilken 
kontext samtalet äger rum (Nilsson & Waldemarson 2016), är det dessutom av vikt att som 
yrkesverksam se till vilket sammanhang kvinnorna befinner sig i just där och då och anpassa 
sina val av metoder utifrån det. Resultatet visar också att det finns skillnader i 
handlingsutrymme hos de yrkesverksamma. Detta kan spegla de svar respondenterna ger 
eftersom respektive yrkesroll har olika förutsättningar som påverkar hur de yrkesverksamma 
arbetar i mötet med kvinnorna. I resultatet beskrivs att det finns lagar och regler att förhålla sig 
till, vilket gör att respondenterna beskriver sitt arbete som antingen “fyrkantigt” eller inte. Detta 
bedöms vara viktigt att ha i åtanke när läsaren tar del av resultatet för att ha en förståelse för att 
yrkesgrupperna arbetar på olika sätt. 
  
Resultatet visar också vikten av att ha ett professionellt förhållningssätt. Detta kan bland annat 
innebära att ge ett bra bemötande och inte bli alltför känslomässigt engagerad i mötet med 
kvinnorna. Eide och Eide (2006) beskriver att hjälpbehovet tillgodoses genom professionell 
kommunikation. I sin yrkesroll behöver de yrkesverksamma möta de våldsutsatta kvinnornas 
behov genom professionell kommunikation och genom att leva upp till professionens 
förpliktelser. Tydligt i intervjuerna är att professionellt förhållningssätt går in i flera av de 
kategorier som plockats ut ur resultatet. Ett professionellt förhållningssätt utifrån sin yrkesroll 
kan bland annat innefatta att ge ett gott bemötande, inge en trygghet och ha en god dialog. 
Jakobsson (2007) belyser vikten av att inom vården ha distans till sitt arbete för att exempelvis 
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undvika att bli utbränd, eftersom att utbrändhet i sin tur även kan påverka patientvården. 
Resultatet visar att de yrkesverksamma tänker på sitt professionella förhållningssätt genom att 
inte bli för känslomässigt involverade, men utan att för den skull bli otrevliga eller känslokalla. 
Det är troligt att detta är en svår balansgång och att det kan krävas både kunskap och erfarenhet 
för att kunna hantera kvinnornas känslor och samtidigt inte låta sina egna känslor ta överhand. 
  
6.1.4 Reflektion kring kommunikationsteori 
Studien har inspirerats av kommunikationsteori, vilket anses ha gett en vidare förståelse för hur 
de olika yrkesverksamma i sitt arbete möter våldsutsatta kvinnor. Som nämnts i resultatet är 
kommunikation, samtal och bemötande viktiga delar att ha med sig i mötet. Dessa tre begrepp 
är signifikanta även inom kommunikationsteorin (Nilsson & Waldemarson 2016). 
Kommunikation som begrepp har belyst det undersökta fenomenet och har kunnat kopplas till 
det empiriska materialet och den valda litteraturen. I arbetet med våldsutsatta kvinnor kan 
relationen stärkas av en fungerande kommunikation i samtalet och interaktionen (Eide & Eide 
2006). Utifrån detta är kommunikationsteori i hög grad relevant för studien och kommunikativa 
tankesätt har genom hela studien genomsyrat arbetet. Kommunikation är en starkt framträdande 
del i alla typer av möten, varför det har varit betydelsefullt att ha dessa “glasögon” på sig i 
studien av yrkesverksammas möten med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. 
Kommunikationsteori är dock en bred teori och denna studie med dess omfattning har inte 
belyst kommunikationsteorins alla olika perspektiv och delar, utan endast det som ansågs vara 
mest relevant i förhållande till syftet. Det är av vikt för läsaren att ha i åtanke att studien hade 
kunnat generera andra svar om det hade gåtts djupare in på kommunikationsteorin eller om 
studien rentav utgått från en helt annan teori. 
  
6.2 Metoddiskussion 
Det finns många fördelar med kvalitativ metod. Kvalitativa metoder möjliggör bland annat att 
kunna gå in på djupet och ge en helhetsförståelse av ämnet som undersöks. Ytterligare en fördel 
med kvalitativa intervjuer är att kunna möta respondenten ansikte mot ansikte. Under 
intervjutillfället har intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor och anpassa sig efter hur 
samtalet utvecklar sig (Larsen 2009), vilket i denna studie gjordes i samtliga intervjuer. Vid 
kvalitativa intervjuer kan dessutom eventuella missförstånd redas ut på plats, vilket ibland 
kunde behöva göras genom att omformulera eller förklara vissa frågor. En aspekt som kunde 
upplevas som en svårighet vid intervjutillfällena var att respondenterna gärna ville berätta 
utifrån de våldsutsatta kvinnornas perspektiv, vilket är något som är tydligt att respondenterna 
brinner för och därför gärna vill prata om. Eftersom syftet med denna studie var att få de 
yrkesverksammas perspektiv på mötet kunde därför respondenterna ibland behöva påminnas 
om att det var respondenternas egna individuella upplevelser och perspektiv som eftersöktes i 
svaren på frågorna. 
  
Det finns också nackdelar med kvalitativ metod. En kritik som framförs mot kvalitativa metoder 
är den bristande generaliserbarheten (Svensson & Ahrne 2015). Vid kvalitativa intervjuer finns 
dessutom en risk för intervjueffekten, vilket innebär att intervjuaren eller metoden kan påverka 
resultatet. Detta kan visa sig bland annat i form av att respondenten ger de svar hen tror att 
intervjuaren vill ha eller att respondentens beteende påverkas på grund av att hen känner sig 
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observerad (Larsen 2009). Risken för intervjueffekten försökte minskas bland annat genom att 
inte ställa ledande frågor. Huruvida en intervjueffekt uppstår i en intervju eller inte är dock 
omöjligt att med säkerhet svara på eftersom vi aldrig kan veta vad en annan person tänker. 
Viktigt att ha i åtanke är också att om andra respondenter eller andra yrkesgrupper hade valts 
ut till studien hade det kunnat ge ett annat resultat. Annat resultat hade även kunnat genereras 
om fler yrkesverksamma från varje yrkeskategori hade intervjuats, vilket kan betraktas som en 
kritik av studien. 
  
6.2.1 Överförbarhet, trovärdighet och tillförlitlighet 
Studien bedöms ha en god överförbarhet då den är intressant för flera yrkesgrupper (Malterud 
2014) som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Resultatet i studien kan med fördel delas med 
andra för att sprida kunskap om en målgrupp som många på olika sätt möter i sitt yrkesutövande. 
Något som under hela arbetet eftersträvats är att göra studien så transparent som möjligt genom 
att beskriva de val som gjorts under processens gång (Svensson & Ahrne 2015). Förförståelsen 
i ämnet har uppmärksammats och ständigt reflekterats över för att i så liten utsträckning som 
möjligt låta det påverka resultatet, vilket stärker studiens trovärdighet. Den förförståelse som 
fanns innan studien påbörjades bedöms inte ha färgat analysen av resultatet. Däremot anser vi 
att socionomutbildningen inte har gett tillräckligt omfattande förförståelse, vilket anses ha lett 
till bristfälliga kunskaper gällande hur du som yrkesverksam möter kvinnor som utsatts för våld 
i nära relationer. Detta gör denna studie relevant och betydelsefull inte minst för 
socionomstudenter. Trovärdighet har också eftersträvats i studien med hjälp av att ha ett varierat 
urval av respondenter (Graneheim & Lundman 2004), detta genom att intervjua respondenter 
från varierande yrkesgrupper som har skilda erfarenheter och olika antal år inom sitt 
yrkesutövande. Studien kan beskrivas som analytiskt överförbar då resultatet kan tros vara 
giltigt för yrkesverksamma även i andra geografiska områden. Syftet med studien har aldrig 
varit att få fram ett generaliserbart resultat, däremot kan det talas i termer av tillförlitlighet. 
Studien är att betrakta som tillförlitlig i den mening att den genomförts med stor noggrannhet 
(Larsen 2009). Detta exempelvis genom att transkriberingarna har analyserats flera gånger i 
processen med innehållsanalysen.  
  
6.2.2 Etiska aspekter 
För att beakta de etiska aspekterna som kan uppkomma i processen med en studie har 
Vetenskapsrådets (2011) huvudkrav i samhällsvetenskaplig forskning kontinuerligt diskuterats 
både innan och under arbetets gång. Det har ansetts vara av vikt att ständigt reflektera över de 
etiska frågor som eventuellt skulle kunna uppkomma. 
  
Något att ta hänsyn till var att det i vardera intervju var två intervjuare och en respondent. Denna 
konstellation kan vara till fördel när de som intervjuar är ovana eller otränade, med förutsättning 
att de är samspelta (Trost 2010). Utifrån en etisk aspekt bör konstellationen dock ifrågasättas 
genom att ses ur respondentens perspektiv. I värsta fall kan respondenten känna sig i ett 
maktunderläge i en intervjusituation med två intervjuare. Detta har i studien försökt undvikas 
genom att en intervjuare ställde frågor och hade ett tydligt huvudansvar vid intervjutillfället, 
medan den andra höll sig i bakgrunden för att endast flika in vid behov. Något ytterligare etiskt 
dilemma bedöms inte ha uppkommit under processens gång. 
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6.3 Slutsats och förslag till framtida forskning 
Studien beskriver hur fem yrkesverksamma inom olika yrkesfält arbetar med och möter kvinnor 
som utsatts för våld i nära relationer. Ur innehållsanalysen framkom tre kategorier vilka är 
utmärkande för studiens resultat: Samhälle och organisation, Samtal och Arbetssätt. Studiens 
syfte och frågeställningar besvaras genom dessa kategorier. Studiens resultat visar bland annat 
att de yrkesverksammas bemötande av kvinnorna har en stor betydelse för mötet. Av vikt är 
också att som yrkesverksam inge en trovärdighet i din yrkesroll genom att visa att du har goda 
kunskaper om ämnet våld i nära relationer och har erfarenheter från liknande situationer. 
Studien visar också att en viktig del i mötet är att i samtalet skapa en god dialog med kvinnorna 
genom att vara aktivt lyssnande, vara ständigt närvarande och skapa en allians. Samverkan och 
samarbete är också något som i studien framkommer som betydelsefullt i arbetet med 
våldsutsatta kvinnor, där en god samverkan kan vara en bidragande faktor till att mötet mellan 
parterna blir lyckat. Det är även centralt att som yrkesverksam i mötet ha ett professionellt 
förhållningssätt, vilket bland annat beskrivs som att inte bli alltför personligt engagerad. 
  
Denna studie kan bidra med kunskap om vilka faktorer som kan påverka ett möte mellan 
yrkesverksamma och våldsutsatta kvinnor. Studien är av relevans för de yrkesgrupper som 
arbetar med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och ämnar bidra till en medvetenhet 
kring vad som kan vara betydelsefullt i ett möte med våldsutsatta kvinnor. Studien visar på 
olika faktorer som kan bidra till konsekvenser i praktiken. Genom att exempelvis inte ha en bra 
samverkan, ge ett gott bemötande eller ha en god dialog kan det få konsekvenser för mötet med 
de hjälpsökande kvinnorna.  
  
Socionomer har efter utbildningen med sig ett brett perspektiv i arbetet med människor. Det 
behövs en kunskap kring ämnet och de olika yrkesgrupperna för att kunna samverka. Som 
socionom är kommunikation ett viktigt arbetsredskap i mötet då det är ett sätt att kunna nå 
kvinnorna och ge dem det stöd de behöver. Sammanfattningsvis bör betonas att samtliga 
områden som framkommit som subkategorier är starkt sammankopplade med varandra. Stora 
delar i resultatet går in i och överlappar varandra, vilket till en början försvårade analysen av 
resultatet, men som samtidigt tyder på att dessa områden är relevanta och beroende av varandra. 
Det som i resultatet presenteras som subkategorier är faktorer som präglar möten mellan 
yrkesverksamma och kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Samtliga faktorer är 
betydelsefulla och de är pusselbitar som ska falla på plats för att det ska bli ett så bra möte som 
möjligt. De områden som presenteras i resultatet står således inte oberoende för sig själva - de 
samspelar ständigt med varandra. 
  
Avslutningsvis, under processens gång i arbetet med studien uppstod flera tankar och frågor vi 
skulle vilja finna svaren på. Gällande framtida forskning hade det varit av vikt att också 
intervjua de våldsutsatta kvinnorna om deras erfarenheter i mötet med de olika 
yrkesverksamma, för att sedan jämföra resultatet med denna studie, och se om de olika parternas 
erfarenheter och upplevelser skiljer sig från varandra eller inte. Vidare finns det ett behov av 
forskning att studera mer specifikt frågan som rör hur de yrkesverksamma möter och arbetar 
med kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck samt mer forskning om hur 
yrkesverksamma möter kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. 
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Hej!      Bilaga 1 
  
Tack för att Du har visat intresse till att ställa upp som intervjuperson till C-uppsatsen vi 
genomför under vår sjätte termin på socionomprogrammet. 
  
Syftet med studien 
I media läser vi återkommande om kvinnor som blivit utsatta för våld av män i nära relationer. 
Vi har noterat att man i majoriteten av nyhetsartiklarna beskriver en våldssituation utifrån 
antingen offrets eller gärningsmannens perspektiv. Detta har fått oss att bli intresserade av ett 
tredje perspektiv som vi upplever inte förs fram lika frekvent; nämligen erfarenheter hos olika 
yrkesverksamma som på ett eller annat sätt möter kvinnor som utsatts för våld i nära 
relationer. 
  
Med bakgrund av detta vill vi undersöka olika yrkesverksammas erfarenheter kring mötet 
med våldsutsatta kvinnor. 
  
Konfidentialitet och deltagande  
Intervjun kommer att spelas in, men efter transkribering och avslutat arbete kommer 
inspelningen att raderas. Dina intervjusvar kommer endast att användas i syfte att genomföra 
detta examensarbete. Dina svar kommer att avidentifieras i uppsatsen och inga uppgifter om 
Din identitet kommer att röjas. Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst välja att 
avbryta intervjun. 
  
  
Med vänliga hälsningar, 

Linnea Johansson & Ida Wallinder 
  
Kontaktuppgifter  
Linnea Johansson  Ida Wallinder  Louise Persson 
Socionomstudent  Socionomstudent  Handledare 
076-xxx xx xx   072-xxx xx xx  054-xxx xx xx 
linneajohansson10@hotmail.com  idawallinder1@gmail.com louise.persson@kau.se  
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Intervjuguide     Bilaga 2 
  
Bakgrundsinformation 

• Vad har du för utbildning? 
• Hur länge har du arbetat här? 
• Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete? (t.ex. yrkestitel, arbetsuppgifter) 

  
Kan du berätta om dina erfarenheter i mötet med våldsutsatta 
kvinnor?  

• Vad anser du, utifrån din roll, är betydelsefullt i ett möte med de våldsutsatta 
kvinnorna? (Förklara, beskriv). 

• Kan du ge något exempel då du upplevt att ett möte med en våldsutsatt kvinna gått 
särskilt bra? (Vad tror du det berodde på? Utveckla). 

• Kan du ge något exempel då du upplevt att ett möte med en våldsutsatt kvinna gått 
mindre bra? (Vad tror du det berodde på? Utveckla). 

• Vilken form av våld har kvinnorna du möter i ditt arbete varit utsatta för? 
• Hur upptäcker ni att en kvinna har blivit utsatt för våld i nära relation? Med tanke på 

att kvinnan kanske inte alltid söker för det i första hand. (Frågar man direkt om hon är 
våldsutsatt/hur hon har det hemma?) 

• Hur ser processen ut när en kvinna som utsatts för våld i en nära relation kommer hit 
och behöver hjälp? (T ex. vilken typ av hjälp/stöd är dessa kvinnor i behov av? Vilken 
typ av hjälp erbjuder ni? Vad är ert mål för kvinnan? Vad ska ha förändrats efter ni 
arbetat med henne?) 

• Skiljer det sig i hur du arbetar med en våldsutsatt kvinna beroende på vad hon har varit 
med om vilket typ av våld hon har utsatts för? (Om nej, varför inte? Utveckla. Om ja, 
på vilket sätt?) 

• Arbetar ni utifrån något verktyg eller någon metod? 
• Arbetar ni förebyggande i frågan om kvinnor som utsatts för våld i nära relationer?  
• Samverkar ni med andra kring ert arbete med våldsutsatta kvinnor? (t.ex. 

myndigheter/frivilligorganisationer etc.)  
• Hur/när avslutar ni kontakten med kvinnan - och har ni någon form av uppföljning? 

  
Övriga frågor 

• Är det okej om vi kontaktar dig via mail om vi skulle ha några kompletterande frågor? 
• Finns det något annat du vill tillägga, ta upp eller fråga? 

  
 
 


