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Sammanfattning 

Socialt arbete har en viktig roll i att förstå utsattheten och effekterna av mäns 
våld mot kvinnor. För att klara av att stötta kvinnor som har drabbats av 
våldet är kunskap om rättsprocessen ett viktigt verktyg. Studiens syfte har 
varit att undersöka kvinnojourspersonals erfarenheter av rättsprocessens 
påverkan på våldsutsatta kvinnor. Studien bygger på en kvalitativ ansats med 
tematisk analys av de intervjuer som genomförts med personalen. Det 
sociala arbetets perspektiv på rättsprocessen har synliggjort vad som behövs 
för att ge våldsutsatta kvinnor som genomgår en rättsprocess det stöd de är i 
behov av och har rätt till. Resultatet visar att bemötandet från professioner 
inom rättsväsendet kan bidra till det erkännande som krävs för att stärka 
kvinnans självbild, vilket i förlängningen kan hjälpa henne att frigöra sig 
från våldets konsekvenser och medverka till en förändring av sin situation. 
Samtidigt kan ett bemötande som missaktar riskera en försämring av 
kvinnans självbild, vilket hindrar möjligheten till trygghet och självaktning 
som kan få konsekvensen av att det blir svårare att ta sig ur våldet. 
Erkännandet eller uteblivandet av detsamma, påverkar därför kvinnans syn 
på sig själv både som individ och som medlem i ett samhälle. Det faktum att 
kvinnans mest privata blir offentligt när en rättsprocess drar igång kan leda 
till både erkännande och missaktning beroende på vilket bemötande som 
uppstår. Studien ger en fördjupad förståelse av bemötandets påverkan på 
våldsutsatta kvinnor som genomgår en rättsprocess.  

Nyckelord: Bemötande, Erkännande, Mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer, brottsoffer, sekundär viktimisering, rättsprocessen,  
kvinnojourer  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1 BAKGRUND  

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem 

som finns i alla samhällsklasser och åldrar. Världshälsoorganisationen (2002, 2009), 

WHO, har i flera rapporter om kopplingen mellan våld och hälsa beskrivet våldets 

negativa inverkan på kvinnors hälsa genom både direkta skador och senare 

konsekvenser i livet. Vilket visar på att våldet påverkar kvinnans hela livssituation. 

  I en avhandling om fridskränkningsbrott förklarar Andersson (2016) att den 

svenska lagen om grov kvinnofridskränkning uppkom som en åtgärd för att belysa mäns 

våld mot kvinnor som ett samhällsproblem samt ge utökat skydd och stöd till 

våldsutsatta kvinnor. När den som kränker är en närstående och brottsplatsen är 

hemmet, sker brottet ofta utom synhåll för andra. Många gånger har våldet pågått under 

en längre tid innan det kommer till myndigheters kännedom (ibid.).    

 Lindgren et al. (2002) hävdar att händelserna som följer efter att ett brott har 

begåtts kan påverka vilka konsekvenser brottet får för den enskilde individen. 

Författarna menar att brottet i sig inte alltid utgör det största hotet mot den drabbades 

framtida psykiska hälsa. Lika avgörande beskrivs bemötandet utifrån och bristen på 

lämpliga åtgärder efter att händelsen ägt rum. Risken som kan uppstå är att den 

drabbade blir utsatt för så kallad sekundär viktimisering. Begreppet omfattar den 

psykiska stress som uppstår till följd av att omgivningen, genom enskilda individer eller 

institutioner, reagerar på ett negativt sätt för den drabbade (ibid.).     

 Nylén (2014) förklarar i sin tur att trots de nya lagändringarna, visar 

uppföljningar att det är få anmälningar som leder till åtal. Även stora nationella 

skillnader poängteras gällande ärendehantering, kompetensnivå samt arbetsprocesserna 

vid hantering av dessa brott inom Polis och Åklagarmyndigheten. Författaren menar att 

relationen mellan brottsoffer och professioner inom rättsväsendet är betydelsefull på 

grund av dess möjlighet att erkänna brottsoffers utsatthet med hänsyn till de individuella 

omständigheterna som omringar det brott som begåtts (ibid.).   
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1:1 PROBLEMFORMULERING  

Inom socialt arbete är kontakten med brottsoffer en viktig del, vilket förutsätter kunskap 

om brottsoffers olika villkor. Samhället och det sociala arbetet har en viktig roll när det 

gäller att förmedla att våldet som utgör mäns våld mot kvinnor i nära relationer är 

förövarens ansvar. Det är i dessa möten kvinnan har möjlighet att få det erkännande som 

behövs för att bearbeta det våld hon utsatts för. Framför allt är det intressant att studera 

vilken lärdom det sociala arbetets erfarenhet av det juridiska området kan ge. Detta då 

bägge instanser utgör en betydande och inte sällan sammanflätad del av våldsutsatta 

kvinnors verklighet. Det sociala arbetets perspektiv på rättsprocessen kan synliggöra 

vad som behövs för att ge brottsoffer det stöd de är i behov av och har rätt till.   

1:2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Studiens syfte är att undersöka kvinnojourspersonals erfarenhet av rättsprocessens 

påverkan på våldsutsatta kvinnor. För att söka svar ställdes följande frågor: 

• Vilken betydelse har bemötandet från professioner inom 

rättsväsendet såsom polis, åklagare och domare? 

• Vilka former av bemötanden under rättsprocessen möjliggör 

eller hindrar kvinnans möjlighet till bearbetning av våldet? 

• På vilka sätt påverkar interaktionen med rättsväsendet 

kvinnans självbild?  

1:3 RELEVANS FÖR SOCIALT ARBETE 

I den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 

förtryck (SOU 2015:55) förklaras att det sociala arbetet har en viktig roll i att förstå 

utsattheten och effekterna av mäns våld mot kvinnor. Jag anser att kunskap om hur 

deltagandet i en rättsprocess kan påverka kvinnans syn på sig själv och hennes 

möjlighet till bearbetning av våldet, är betydelsefullt för både personal och ideella som 
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kommer i kontakt med dessa kvinnor före, under och efter en rättsprocess. Det är även 

intressant att undersöka vad det sociala arbetets erfarenheter av det juridiska området 

kan ge för information. Förhoppningen är att den samlade kunskapen kan bidra till ett 

viktigt verktyg för socialt arbete såväl som för andra professioner som kommer i 

kontakt med kvinnor drabbade av mäns våld i nära relationer. 

1:4 BEGREPPSBESKRIVNING 

För att lättare kunna följa med i undersökningen och för att minska risken för 

feltolkning kommer nedan en beskrivning av begrepp som utgör relevans för studien. På 

grund av uppsatsens ramar är begreppen sammanfattade på ett sätt som inte möjliggör 

hela bilden, dock ska definitionerna erbjuda den mängd information som behövs för att 

följa med i upplägget. 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer  

Deklarationen om avskaffandet av allt våld mot kvinnor antogs av FN’s 

generalförsamling 1993. Deklarationen omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld 

liksom både våld i samhället och i hemmet. Enligt FN är våld mot kvinnor:  

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i 
fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för 
kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller 
godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det 
offentliga eller privata livet (FN, 1993).   
   

I min studie definierar jag mäns våld mot kvinnor i nära relationer som fysiskt, psykiskt 

och sexuellt våld utfört av en man som kvinnan har eller har haft en intim relation med. 

Våldet mot kvinnor i dessa relationer är komplext. Ofta är det ett upprepat, systematisk 

våld som innebär ett mönster där mannen gradvis och växlande utövar makt och 

kontroll över kvinnan (Lundgren, 2014). Jag har valt att utesluta begrepp som våld i 

nära relation, familjevåld och relationsvåld, då jag anser att dessa benämningar inte 
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tydliggör vem som bär ansvaret för våldet. Jag kommer i uppsatsen att förkorta 

begreppet till att endast skriva ut ”mäns våld mot kvinnor”. Detta ska alltså inte 

förknippas med andra typer av våld som kvinnor utsätts för av män de inte har en 

relation till.  

Uppbrottsprocessen 

Holmberg och Enander (2011) beskriver en uppbrottsprocess i tre steg där kvinnan 

försöker bryta känslomässigt med en våldsutövande partner för att slutligen kunna 

lämna relationen och bearbeta det hon varit utsatt för. Processerna innebär: Att bryta 

upp, vilket beskriver det fysiska uppbrottet från den våldsutövande mannen och den 

vändpunkt som föregår eller sammanfaller med detta. Att bli fri, som handlar om att 

emotionellt börja frigöra sig från förövaren genom en upplösning av de känslomässiga 

band som finns till mannen. Att förstå, vilket innebär en påbörjad förståelse för det våld 

hon varit utsatt för, genom att se sin utsatthet som misshandel och sig själv som en 

misshandlad kvinna (ibid.).          

 Nationellt centrum för kvinnofrid (2019), NCK, förklarar att omgivningen kan 

ha svårt att förstå varför en kvinna stannar kvar i en relation där hon utsätts för våld 

eller varför hon väljer att gå tillbaka både en och flera gånger. NCK beskriver att flera 

studier visar att våldet kommer med en psykiskt nedbrytning. Genom den normaliseras 

våldet och det är inte ovanligt att offret tar över förövarens verklighetsuppfattning i 

något som kallas internalisering, vilket innebär att kvinnan börjar tro att det är hon som 

är orsaken till våldet. I kombination av skuld och skam bär hon på ansvaret för det våld 

förövaren utövar vilket försvårar möjligheterna att lämna relationen (ibid.). NCK 

förklarar att det ofta finns en mängd andra faktorer som hindrar ett uppbrott. Det kan 

vara rädsla, ekonomiskt beroende, bristande socialt stöd, gemensamma barn med mera 

(ibid.). Dessutom växlar mannen ofta mellan våld och värme vilket kan få kvinnan att 

vänta in den varma fasen i relationen, något som försvårar ett uppbrott  ytterligare 

(Lundgren, 2004).           

 Nylén (2014) beskriver även att det kan finnas ett inre motstånd att identifiera 

sig som en ”misshandlad kvinna” men att denna ovilja kan avta en tid efter uppbrottet. 
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När kontrollen från mannen börjar släppa kan kvinnan ha lättare att tolka mannens 

handlingar och beskriva det hon utsatts för (ibid.). Ovanstående är en förklaring till hur 

det kan se ut, våldet drabbar alla kvinnor på olika sätt.  

Lagen om grov kvinnofridskränkning 

Som ett led i samhällets åtgärder för att uppmärksamma och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor infördes år 1998 Grov kvinnofridskränkning i brottsbalken (BrB 4:4a). 

Bestämmelsen lyfter fram våldets variation utöver det fysiska i form av upprepade 

kränkningar och psykiskt våld. Lagen innebär att flera i sig straffbara handlingar, 

tillsammans kan utgöra ett grovt brott och ge ett högre straffvärde än om de enskilda 

handlingarna bedömts var för sig (Andersson, 2016). Lagen lyder: 

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. 
eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en 
närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en 
av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens 
integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada 
personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i 
lägst nio månader och högst sex år. Har gärningar som anges i 
första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller 
har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans 
med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället 
dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lag 
(SFS 2013:367). 

Brottsoffer och målsägande 

Nylén (2014) förklarar att det inte existerar en allmänt accepterad definition om vem 

som är att betrakta som ett brottsoffer. Jag har dock valt att använda definitionen från 

FN’s deklaration om brottsoffers rättigheter från 1985. Där definieras offer för brott 

som: 

Personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit 
skada, inklusive fysisk eller psykisk skada, 
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känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller 
väsentlig försämring av sina grundläggande 
rättigheter, genom handlingar eller underlåtelser som 
strider mot strafflagar som gäller i medlemsstaterna, 
inklusive de lagar som förbjuder brottsligt 
maktmissbruk (FN, 1985). 

I deklaration anges även att brottsoffer ska behandlas med respekt och medkänsla, 

informeras om sina rättigheter samt i den rättsliga hanteringen få det stöd som behövs 

(ibid.). I Sverige kallas personer som polisanmäler ett brott till polisen för målsägande  

(SFS 1988:609). Termen målsägande definieras i rättegångsbalkens 20 kap 8 § fjärde 

stycket som: 

Målsägande är den, mot vilken brott är begånget 
eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada. 

För att få status som målsägande och därmed tillgång till en rad rättigheter som stöd, 

information och ersättning krävs alltså att en polisanmälan görs. Brottsoffer som inte 

anmäler riskerar därför att gå miste om dessa rättigheter (Brottsofferjouren, 2019). Det 

är viktigt att understryka att våldsutsatta kvinnor inte måste polisanmäla för att få stöd 

och hjälp från socialtjänsten (SOSFS 2014:4) eller från landets kvinnojourer. Genom 

studien används löpande begreppet brottsoffer oavsett om en polisanmälan har gått 

vidare till ett åtal eller inte. 

  

Rättsprocessen  

De myndigheter som ansvarar för den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet brukar 

benämnas som rättsväsendet (Sveriges Domstolar, 2019). Med rättsprocessen utgår jag i 

studien ifrån kvinnans perspektiv av ett deltagande, dvs. den process som vanligtvis 

följer när en anmälan om kvinnofridsbrott kommer in (Nylén, 2014). Den första 

kontakten sker oftast med polis via en anmälan, om detta görs av kvinnan själv. Sedan 
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1982 faller all kvinnomisshandel på enskild plats under allmänt åtal, vilket innebär att 

kvinnan inte själv behöver anmäla brottet. En anmälan kan istället göras av en orolig 

anhörig, en granne eller ett vittne, med eller utan kvinnans godkännande. Åklagaren 

väcker då åtal för vad som brukar uttryckas för ”samhällets räkning” (Allt om juridik, 

2019). Vidare ingår förhör och utredning av polisen. Efter att en polisanmälan kommit 

in har kvinnan möjlighet att ansöka om kontaktförbud. Kontaktförbudet innebär 

kortfattat att förövaren förbjuds att besöka och kontakta offret (Polisen, 2019). Om en 

förundersökning inleds om ett sexualbrott eller brott som kan ge fängelse ska ett 

målsägandebiträde förordnas till kvinnan (Allt om juridik, 2019). Målsägandebiträdet är 

en jurist som ska stötta kvinnan under både förundersökning och en eventuell rättegång. 

En åklagare kopplas in för att avgöra om förundersökningen håller eller ej. Om bevisen 

anses tillräckliga blir målsägande och den åtalade kallade till huvudförhandling, det som 

i vardagligt tal kallas för rättegång. Därefter följer ett domslut av huvudförhandlingen 

som formulerar skälen för friande eller fällande dom samt eventuell brottspåföljd. 

Domarna i ett brottmål är vanligen en juristdomare och tre nämndemän. 

Nämndemännen anses representera folket och ska även förhindra att domen skrivs på ett 

för invecklat sätt. Överklagan på beslutet är möjligt för bägge parter att göra  (ibid.).  

        

Kvinnojoursrörelsen 

I dag finns det cirka 200 kvinnojourer i Sverige som ger skydd och stöd till utsatta 

kvinnor och deras eventuella barn (NCK, 2019). Unizon och Roks är namnen på 

Sveriges två riksförbund för kvinnojourer. Bägge är aktiva opinionsbildare som arbetar 

med att förmedla den verklighet som jourerna möter runt om i landet. Den svenska 

kvinnojoursrörelsen har under många år varit en drivande, kollektiv kraft när det gäller 

att skapa opinion och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor. Målet för Unizon och 

Roks är att förbättra stöd och skydd för drabbade kvinnor och barn samt att förebygga 

och motverka våld. De två riksförbunden ingår även som experter i referensgrupper, 

agerar som remissinstanser för statliga utredningar och myndigheter samt skriver egna 

rapporter. Bägge förbunden är partipolitiskt och religiöst obundna (ibid.). Gemensamt 

för kvinnojoursrörelsen är ett erkännande av en övergripande könsmaktsordning som 
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påverkar samhällsstrukturer såväl som den enskilda individen (Roks, 2019; Unizon, 

2019).            

1:5 EGEN BAKGRUND 

När jag inte är student arbetar jag själv som samordnare på en kvinnojour. Med flera års 

erfarenhet av både tjej- och kvinnojourer har jag sett hur bemötandet har en stor 

betydelse för våldsutsatta kvinnors syn på sin egen utsatthet. I synnerhet har jag vittnat 

om hur deltagandet i en juridisk process påverkar och tar upp en stor del av tillvaron. 

Min uppfattning är att rättsprocessen har en stor inverkan på kvinnans möjligheter att 

förstå och bearbeta det våld hon utsatts för. Med det som grund beslöt jag mig för att 

utforska området vidare. Jag resonerar mer över min egen bakgrund under etiska 

överväganden i avsnitt 4.4.5. 

2 TIDIGARE FORSKNING  

2.1 KUNSKAPSOMRÅDE   

Det har varit relativt svårt att finna tidigare forskning med huvudfokus på 

rättsprocessens påverkan på våldsutsatta kvinnor, liksom svårigheter att finna ett urval 

av studier inom socialt arbetes erfarenhet av detsamma. Flera författare i tidigare 

forskning bekräftar dessa kunskapsluckor (Burman, 2007; Bybee & Sullivan, 2005; 

Wright & Johnson, 2012). Ovanstående visar på ett behov av fler studier inom området. 

Jag fann dock olika delar inom både internationell- och nationell forskning som gett 

relevant kunskapsunderlag till min undersökning. Nedan följer den sammanställning 

som placerar studien i sitt vetenskapliga sammanhang: 

2.2.1 Att skuldbelägga  

I en studie från Australien med syfte att forska på skuldbeläggande av offer i 

våldsrelationer när de söker hjälp utifrån, förklarar Meyer (2016) att kvinnor som är på 

väg att lämna en våldsam relation i hög grad är beroende av hjälp utifrån som kan bidra 

med säkerhet, skydd och socialt stöd. Dock skildrar en majoritet av kvinnornas 
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erfarenheter att bemötandet från poliser upplevs som skuldbeläggande vilket inger 

känslan av att deras situation varken är värd tid eller ansträngning. Upplevelsen var i 

synnerhet tydlig bland de kvinnor som valde att gå tillbaka till förövaren. Författaren 

menar att sådana erfarenheter visar på ett bemötande som ofta förmedlar att kvinnan ska 

behöva bevisa att hon själv inte är skyldig till sitt lidande. Resultatet av Meyers studie 

visar däremot på positiva effekter vid tidig samordning och genom ett tydligt 

brottsofferperspektiv runt den utsatta kvinnan.       

 I en annan artikel (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014) intervjuades 

tolv kvinnor som sökt skydd på kvinnojourer om deras upplevelse av mötet med polis, 

socialtjänst och sjukvård. Resultatet visar att kvinnorna upplevde det svårt att blir sedda 

och tagna på allvar. Majoriteten av kvinnorna kände sig förödmjukade och sårade av 

professionellas behandling och attityder. Istället för att få tröst kände sig kvinnorna 

ifrågasatta och istället för att bli lyssnade till kände de att de tog upp andras tid. Samma 

upplevelse av missaktning genom interaktionen med rättsväsendet stämmer överens 

med det som framkom i Meyers (2016) artikel. Vidare visar resultatet att kvinnorna 

kände att deras tillit för samhället minskade när en anmälan om våldet inte ledde till en 

bättre situation. Flera kvinnor upplevde dessutom att de under den sammantagna 

processen förlorade sin identitet. Känsla av att vara missaktad och sakna normalitet i 

livet samt rädslan för att förlora sin autonomi och att inte bli tagen på allvar lyfts som 

konsekvenser av bemötandet under rättsprocessen. Istället framhålls ett behov av 

respekt och förståelse för kvinnornas situation i interaktionen med både polis, sjukvård 

och socialtjänst. Detta för att höja kvaliteten och undvika att kvinnorna utsätts för 

sekundär viktimisering (ibid.).        

 I ytterligare en studie från England förklarar författarna Robinson och Tregidga 

(2007) att det finns flera faktorer som påverkar en våldsutsatt kvinnas säkerhetstänk 

genom att antingen lämna eller stanna kvar i relationen. De olika faktorerna kan bland 

annat vara rädsla för repressalier och ökat våld, ekonomisk beroende samt lojalitet och 

oro för gemensamma barn. Författarna menar att på grund av komplexiteten i att lämna 

en våldsam relation är det en förutsättning för flera samhällsinstanser att kunna försäkra 

kvinnan om att det finns ett gott stöd att tillgå när hon beslutar sig för att lämna. Detta 
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för att minska risken för skuldbeläggning och visa att ett stöd finns tillgängligt när 

kvinnan känner sig redo.   

2.2.2 Att lyssna 

I en amerikansk studie visar författaren Nichols (2013) på betydelsen av ett ”survivor 

defined focus”. Det är ett begrepp jag har haft svårt att finna svensk översättning till 

men som kortfattat beskriver vikten av att arbeta med den utsattas perspektiv med synen 

att varje individ sitter inne med kunskapen om sitt eget behov (ibid.). Nichols förklarar 

vikten av att lyssna på varje våldsutsatt kvinna som en nödvändighet för att förstå det 

specifika behovet och att en personbunden respons med ojämn kvalitet kan få negativa 

konsekvenser för den enskilda kvinnan. För att minska riskerna för en negativ påverkan 

av rättsprocessen föreslår hon vid polisanmälan en individuell riskbedömning samt 

tydlig information om både lagen och rättsprocessen, samt vilka begränsningar dessa 

kommer med. För att undvika bemötanden med ojämn kvalitet över olika 

samhällsinstanser lyfter Nichols frågan om att ansvar och kunskap om mäns våld mot 

kvinnor inte kan ligga på ett ställe utan kräver en fördelning. Artikeln handlar främst om 

kopplingen till kontaktförbudets konsekvenser men kan samtidigt studeras som en del 

av kvinnornas interaktion med rättsprocessen.       

 Wright och Johnson (2012) undersöker i en amerikansk artikel rättsprocessens 

psykiska påverkan på våldsutsatta kvinnor. I sin studie undersöker de bland annat om 

utvecklingen av post traumatisk stress diagnos, PTSD, minskar beroende på om den 

våldsutsatta kvinnan fått tillgång till ett kontaktförbud eller inte. Resultatet pekar på att 

en våldsutsatt kvinna som polisanmält, där förövaren har kontaktförbud, gav en minskad 

risk för PTSD jämfört med kvinnor som inte nyttjat förbudet. Det som yttrade sig var att 

kvinnans känsla av trygghet genom kontaktförbudet kunde lindra hennes rädsla för 

våldsutövaren vilket i sig blev en förebyggande faktor av utveckling av diagnosen. 

Studien visar dock ingen signifikant skillnad i risken för att åter blir ett offer för fysiska 

eller psykiska övergrepp efter att ha deltagit i en rättsprocess. Istället föreslås en bättre 

samverkan mellan olika samhällsinstanser som inkluderar både rättslig och psykologisk 
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assistans där det gemensamma målet är att öka det terapeutiska stödet och minska 

konsekvenserna för ny utsatthet i framtiden.        

 I en annan amerikansk studie av Bybee och Sullivan (2005) är kontaktförbudets 

konsekvenser också i fokus. Där lyfts tid och timing som viktiga faktorer då författarnas 

resultat visar att hjälp utifrån fungerat bäst när kvinnan själv varit motiverad att lämna 

den våldsutövande. Vidare visar studien att kontaktförbud främst blir ett skydd till dem 

vars förövare respekterar lagen och riskerar därför att inge en falsk trygghet när vissa 

män väljer att överträda förbudet. För att undvika att kontaktförbudet inte kan användas 

som skydd krävs bättre information till kvinnan samt att lyssna till vilka konsekvenser 

hon tror att ett kontaktförbud kan ge. Det är ett resultat som ligger i linje med Nichols 

(2013) beskrivning av att den utsatta själv bäst känner till sina behov. Liksom Nichols 

(2013) lyfter författarna behovet av ett ”survivor defined focus” genom alla led i 

rättsprocessen.           

 Scheffer Lindgren (2009) argumenterar även hon för att endast ökade och 

fördjupade kunskaper samt förändrade attityder på alla nivåer i samhället är en 

förutsättning för att kunna arbeta preventivt mot våldet. Hon belyser även vikten av att 

vara lyhörd för olika behov hos våldsutsatta kvinnor och att det krävs individuellt 

anpassade lösningar för både hjälp, stöd och skydd vilket även bekräftas av tidigare 

forskning (Bybee & Sullivan, 2005; Nichols, 2013). Mer om Scheffer Lindgrens 

avhandling kommer i följande avsnitt.  

2.2.3 Att ge rättsligt erkännande 

Burman (2007) har skrivit en gedigen avhandling som behandlar straffrätt och mäns 

våld mot kvinnor kopplat till jämställdhet. I den beskriver hon en risk med 

konstruktionen av den oskyldiga kvinnan som framställs som underlägsen och 

försvarslös, vilket riskerar en tendens att betrakta våldsutsatta kvinnor som objekt och 

inte som handlande subjekt. Burman kopplar in en kritik som finns inom 

våldsforskningen där denna konstruktion anses försvåra förståelsen för våldsutsatta 

kvinnor som aktörer. I försök att motverka detta benämns våldsutsatta kvinnor som 
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överlevare istället för brottsoffer (ibid.). Att använda sig av denna benämningen istället 

för brottsoffer blev synligt i framförallt den internationella forskningen jag tittat på där 

vissa arbetsmetoder benämns som ”survivor defined practice” (jmf. Bybee & Sullivan, 

2005; Nichols, 2013). Dock visar Burmans resultat att i den straffrättsliga kontexten är 

möjligheterna för kvinnorna att betraktas som både aktörer och brottsoffer i hög grad 

begränsad. Ett aktörskap hos kvinnan riskerar istället konsekvenser av ett delat ansvar 

för våldet medans en objektifiering frikänner kvinnan från misstankar om eget ansvar 

(Burman, 2007). Burman förklarar i sin studie att straffrätten ska producera normen för 

vad som är omoraliskt samt hur det förväntas påverka människors uppförande genom 

avskräckning och moralbildning. Hon hävdar i sin avhandling att staten har en 

skyldighet att ge uttryck för hur förkastligt våldet anses vara samt att rättsväsendet 

måste hantera ärendet på ett sätt som respekterar kvinnan både som aktör och utsatt, 

detta för att mötet med det straffrättsliga systemet inte ska leda till sekundär 

viktimisering eller andra kränkningar (ibid.).        

 I en tvärvetenskaplig avhandling av Scheffer Lindgren (2009) studeras bland 

annat huruvida kravet på rättstrygghet kopplat till brott om mäns våld mot kvinnor, 

uppfylls i den praktiska rättshanteringen genom olika delar av processen. Resultatet 

visade att hanteringen inte fungerade enligt lagstiftarens intentioner. Det studerade 

urvalet av förundersökningar höll inte tillräckligt hög kvalitet ur rättsstrygghetsynpunkt 

samtidigt som en rättsfallsanalys gav resultatet av att genus påverkar den praktiska 

domstolshanteringen. Scheffer Lindgrens resultat går i linje med Burmans (2007) 

resultat som visar hur ojämställdhet inom det straffrättsliga systemet blir ett hinder för 

kvinnan i alla delar av sin våldsutsatthet.        

 En annan svensk avhandling av Brännvall (2016) har som syfte att undersöka 

kvinnors syn på polisanmälan och deras interaktioner med det straffrättsliga systemet 

när de tar sig ur mäns våld i nära relationer. Rättsprocessens konsekvenser visar en 

central betydelse för kvinnornas möjlighet att bearbeta våldet. Brännvalls resultat visar 

att rättssystemets gilitiggörande- eller ogiltiggörande av männens våld antingen 

underlättade eller försvårade kvinnornas möjligheter att förstå våldet de blivit utsatta för 

som ”mäns våld mot kvinnor i nära relationer”. Ett bekräftande bemötande kunde vara i 
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form av beslut om att väcka åtal och fällande domar. Det motsatta kunde uppstå i 

bemötanden som skildrade mannens våld som mindre allvarligt och som mannen och 

kvinnan bar ett gemensamt ansvar för. Ett annan aspekt som lyfts fram som hinder för 

ett bekräftande bemötande, var att vissa kvinnor inte kunde formulera våldet de varit 

utsatta för i just termer för våld och brott. Svårigheter att definiera våldet och kunna se 

sig själv som ett brottsoffer tycks även ha bidragit till att vissa kvinnor inte anmälde 

våldet alls. Brännvall framhåller därför vikten av att poliser ställer frågor om våldet på 

ett sätt som den våldsutsatta kvinnor kan relatera till. Författaren kopplar 

definitionssvårigheterna till etablerade uppfattningar i samhället, där synen på våld mot 

kvinnor framför allt förknippas med det fysiska och ofta grova våldet. Brännvall 

uttrycker att dessa normer om hur våldet ska se ut för att legitimeras, bidrar till att 

exkludera stora delar av det våld män kan utsätta kvinnor för i nära relationer. Vidare 

visar resultatet i avhandlingen att kvinnor som fått en nedlagd förundersökning, 

lämnades med en känsla av att samhället inte såg allvarligt på männens våld och i vissa 

fall att våldet var tillåtet. Brännvall framhåller även att otillräcklig information från 

rättsväsendet gjorde det svårt för kvinnorna att förstå och tillvarata sina intressen under 

rättsprocessen. En reproduktion av antaganden om att våldet bara är fysiskt och något 

som endast utövas av män som avviker mot kvinnor som avviker, riskerar att leda till att 

kvinnorna inte får den hjälp de behöver (ibid.). 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

För att närma mig perspektivet av kvinnojourspersonalens erfarenheter kommer deras 

svar studeras med avstamp från symbolisk interaktionism och teorin om erkännande. 

Symbolisk interaktionism är en teori som bygger på en socialpsykologisk ansats där den 

sociala verkligheten består i att vi förstår oss själva genom andra (Goffman, 1983). I 

teorin om erkännande är kampen för erkännande det specifika (Honneth, 2003). 

Grundtanken är att vi behöver ett erkännande från andra för att att kunna utveckla en 

positiv relation till oss själva. En positiv självbild är i sin tur en förutsättning för 

individens möjlighet till självförverkligande (ibid.). Eftersom bemötandets betydelse för 
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kvinnornas syn på sig själva var central i den tidigare forskningen har jag valt att 

använda just bemötande som mitt erkännandebegrepp.  

3.1 SYMBOLISK INTERAKTIONISM 

Ett bemötande uppstår i miljöer där minst två personer befinner sig i en interaktion med 

varandra. Erving Goffman (1983) var socialpsykolog och intresserade sig för vad som 

uppstod i det mellanmänskliga mötet. Goffman hade ett konsekvent fokus på situationer 

som uppstår ansikte-mot-ansikte. Han menade att de flesta människor lever större delen 

av sina liv i närvaron av andra och att majoriteten av människans handlingar därför kan 

tolkas som socialt betingade. Handlingarna får i sin tur konsekvenser för människans 

självbild med förståelsen för att det är i mötet med andra vi ser oss själva. En analys av 

vad som sker i ett möte med fokus på handlingar, attityder och gester kan synliggöra hur 

interaktionen uppstår och vad som händer med den, dvs vilka konsekvenser ett 

bemötande kan få. På så sätt är det möjligt att urskilja vad både små som stora 

handlingar har gemensamt. Goffman menar att genom en sådan analys är det möjligt att  

lyfta blicken från enstaka händelser till vanligt förekommande. Enligt Goffman är 

interaktionen viktig för individens förståelse av sig själv men även för den sociala 

ordningen som uppstår i ett samhälle (ibid.). Då en analys med hjälp av symbolisk 

interaktionism utgår från att undersöka hur människan agerar kan teorin förstås som en 

handlingsteori (Heidegren, 2009). Det centrala för människans självbild genom den 

interaktionistiska teorin är hur man ser på sig själv genom andra (ibid.).  

3.2 ERKÄNNANDE som teoretiskt begrepp 

Som Goffman (1983) förklarade är interaktionen mellan människor betydelsefull att 

studera på grund av att det påverkar människans bild av sig själv. En positiv självbild 

förutsätter en bekräftelse hos den vi speglar oss i (ibid.). Med avstamp från den 

symboliska interaktionismen där den sociala verkligheten utgår ifrån att vi ser oss själva 

genom andra har jag valt att lägga till en teori om erkännande. Valet grundas i en 

uppfattning om att tidigare forskningsresultat framhävt en bristande bekräftelse av 

våldsutsatta kvinnor som söker hjälp. Tidigare forskning synliggjorde även att ett 
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uteblivet bekräftande fick konsekvenser för de drabbade kvinnornas självbild.   

 Honneth (2003) är en av dem som utvecklat erkännandebegreppet till ett 

teoretiskt perspektiv. Han lyfter fram betydelsen av erkännande som en förutsättning för 

att människor ska kunna utveckla en positiv relation till både sig själva och andra. Han 

förklarar att beroendeställningen i ett möte uppstår pågrund av att en positiv självbild 

endast är möjligt genom ett instämmande och bejakande av den andre. För att 

synliggöra hinder och möjligheter för erkännande i mötet mellan människor menar 

Honneth att samtidigt som en missaktning riskerar att uppstå kan även det motsatta ske i 

form av ett erkännande. Det finns därför lika många möjligheter till erkännanden som 

det finns risker för missaktning och kränkning. Honneth hävdar även att mötet mellan 

människor aldrig är statiskt utan snarare innebär en relation under ständig spänning 

(ibid.). Förståelsen för detta bidrar till att förändringar i bemötandet alltid finns 

närvarande. Det centrala för människans självbild genom erkännande som teoretisk 

begrepp är ”den känsla som en person har av sig själv med avseende på vilka förmågor 

och rättigheter som tillkommer denne.” (Honneth, 2003, s. 100).     

 I Sverige har Heidegren (2009) tolkat och utvecklat erkännandeteorin. Han 

menar att erkännande är ett handlingsteoretiskt begrepp på grund av att det är i olika 

handlingar och attityder som både erkännande och missaktning kan äga rum. 

Informationen om vilka handlingar som i ett bemötande möjliggör respektive hindrar  

ett erkännande benämner Heidegren som erkännande- och missaktningshandlingar 

(ibid.). Vidare skiljer både Honneth (2003) och Heidegren (2009) på tre olika nivåer av 

erkännande. Heidegren beskriver en mikronivå, där erkännanden finns i termer av 

attityder, gester och handlingar på en grundläggande interpersonell nivå. Mellannivån 

behandlar erkännande som den kvalitet som en mellanmänsklig relation visar över tid. 

Den tredje nivån, makronivån, tar upp erkännande på en historisk och samhällelig nivå i 

termer av institutionaliserade erkännandeordningar (ibid.). Heidegren (2009) förklarar 

makronivån som ”ett givet samhälles normativa infrastruktur som anger vilka legitima 

förväntningar dess medlemmar kan hysa med avseende på erkännande”. (s. 65).  
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3.3 BEMÖTANDE som användning av teoretiskt begrepp 

Jag har valt ut två olika identitetsnivåer från teorin om erkännande (Heidegren, 2009; 

Honneth, 2003) och kallar dem för den individuella nivån och den rättsliga nivån. 

Dessa har varit redskap för att analysera hur den våldsutsatta kvinnans självbild har 

påverkats genom bemötandet. Nivåerna kan jämföras med Heidegrens mikro- och 

makronivå (ibid.). De två nivåernas innebörd är: 

• Den individuella nivån, handlar om vad bemötandet gör för 
kvinnans syn på sig själv som individ.  

• Den rättsliga nivån, handlar om vad bemötandet gör för 
kvinnans syn på sig själv som brottsoffer.  

Analysen av erkännande- och missaktningshandlingar i min studie består av att leta 

efter uttryck i form av handlingar och attityder som påverkar den våldsutsatta kvinnans 

självbild med hjälpt av de två olika nivåerna som beskrivits ovan. Jag tolkar teorin om 

erkännande som ett sätt att förstå förutsättningarna för vad som sker i ett agerande där 

antingen missaktning eller erkännande uppstår i bemötandet av en våldsutsatt kvinna 

som sökt hjälp hos rättsväsendet. Honneth (2003) beskriver vad som sker i uppkomsten 

av missaktning och erkännande:  

• Missaktning uppstår i bemötanden där personen sviks i någon 

förväntning som är viktig för dennes identitet. Det kan vara  

att den moraliska tillräknelighet ifrågasätts och/eller att 

personens kunskap inte tas på allvar. 

• Erkännande uppstår i bemötanden där personen erkänns med 

samma moraliska tillräknelighet som alla andra människor och 

där dennes kunskap värdesätts. 
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4 FORSKNINGSMETOD 

4.1 METODVAL 

I undersökningen studerades olika aspekter av personalens erfarenheter av 

rättsprocessens påverkan på våldsutsatta kvinnor. Jag har låtit ämnet bestämma metoden 

varvid jag valt en kvalitativ forskningsdesign med abduktiv ansats som kortfattat 

beskriver en växelverkan mellan empirin och vald teori (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

undersökningen har en semistrukturerad intervjuguide använts. Kvale och Brinkmann 

(ibid.) beskriver vikten av att tematisera en intervjustudie med frågorna varför, vad och 

hur? Med det som utgångspunkt skapade jag den intervjuguide som senare användes i 

mötet med informanterna. Den analysmetod som använts är en tematisk analys med 

inspiration från Bryman (2011). Det innebär att jag identifierat ett ramverk med 

återkommande motiv i intervjumaterialet. Jag har under transkribering och 

genomläsning haft särskilt fokus på repetitioner, kategorier, likheter och skillnader samt 

reflektion över vad jag anser att svaren har saknat (ibid.). Genom tillvägagångssättet har 

jag kunnat analysera och rapportera teman och mönster av viss mening. Genom att 

ställa frågan –vad verkar det hela handla om? Blev det tydligt att det framför allt 

handlar om bemötandet. För att komma vidare ställde jag mig frågan –hur visar det sig? 

och kunde på så sätt urskilja kategorier av bemötanden och undersöka hur dessa genom 

olika ageranden och attityder hade en missaktande- eller erkännande funktion i 

förhållande till den våldsutsatta kvinnan. Analysen är uppdelad i två teman: handlingar 

av missaktning och handlingar av erkännande. Med hjälp av teorierna symbolisk 

interaktionism och bemötande som teoretiskt begrepp samt en tillämpning av tidigare 

forskning fick jag svar på den tredje frågan –hur kan jag förstå det jag ser? Arbetet med 

den tematiska analysen illustreras i tabellen nedan (se figur 1). 
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Figur 1: Koppling mellan kategori och tema  

4.2 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Under våren 2019 intervjuades sex personer anställda på fem olika kvinnojourer i en 

avgränsad del av landet. För att få ett urval som stämmer överens med studiens 

forskningsfråga har ett målinriktat urval använts (Bryman, 2011). Informanterna är 

utvalda från en bredd av kvinnojourer, både de mer traditionella samt de som vänder sig 

till våldsutsatta kvinnor som ibland benämns som ”särskilt utsatta” (Brottsofferjouren, 

2019). Mäns våld mot kvinnor är som förklarat inte isolerat till vissa grupper av kvinnor 

men en del kvinnor kan vara särskilt sårbara som en följd av diskriminering och 

marginalisering. En av kvinnojourerna i urvalet vänder sig till kvinnor som är utsatta för 

våld och har en pågående missbruksproblematik, jouren erbjuder skyddat boende och 

stöd. En annan vänder sig till kvinnor som är utsatta för våld samt har en utländsk 

härkomst, jouren erbjuder nationellt stöd på över 60 olika språk. De tre övriga 

kvinnojourerna som jag benämner som ”traditionella” tar emot kvinnor som inte har en 

aktiv drogproblematik eller psykisk ohälsa som är av den grad att resurserna på jouren 

Citat 
(Personalens erfarenheter)

Gör vad? 
(Bemötande)

Ser på sig själv? 
(Självbild)

”Att bli trodd och att bli sedd det 
gör ju någonting med en. De här 
kvinnorna bär på så mkt skuld 
och skam”

Att bli trodd och sedd Befriad från skuld och skam

”Att våldet förminskas och inte 
läggs på rätt person”

Ogiltiggör och skuldbelägger Som oviktig och skyldig

”När polisen förklarar varför de 
ställer vissa frågor, och att de 
tar sig tid”

Tillgänglighet och engagemang Som inkluderad och 
betydelsefull

”Det psykiska våldet borstas 
ibland av som att det är sånt som 
händer i en relation”

Bortförklarar och förminskar Som om hon inte är utsatt för 
brott och därav inget brottsoffer 

”Kroppsspråk och bra och rätta 
frågor, inte tvivla på hennes 
trovärdighet”

Öppnar upp och hjälper till att 
definiera våldet samt visar tillit

Känner sig sedd och trodd som 
både individ och brottsoffer 
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kontakt med är att de alla varit utsatta för våld av en man de har eller har haft en nära 

relation med.            

 Nedan följer en kort presentation av informanterna: Sarah, Vera, Marja, Monica, 

Elin och Jasmine. Samtliga namn är fingerade. Kvinnorna är anställda som personal på 

olika kvinnojourer i en avgränsad del av landet. De har vid flera tillfällen haft nära 

samarbeten med våldsutsatta kvinnor som genomgått en rättsprocess. Informanterna är 

av varierad ålder, etnicitet och bakgrund. Det gemensamma är deras erfarenhet av att 

stötta kvinnor som drabbats av mäns våld, där rättsprocessen ofta är en närvarande del 

av arbetet. 

4.3 GENOMFÖRANDE 

I min studie har jag undersökt olika former av bemötanden hos rättsväsendet samt dess 

konsekvenser för våldsutsatta kvinnors självbild. Undersökningen gjordes möjlig 

genom den arbetslivserfarenhet som personal på olika kvinnojourer delade med sig av. 

Genom personalens beskrivningar har jag kunnat urskilja olika handlingar och attityder 

som uppstått i mötet mellan den våldsutsatta kvinnan och professioner inom 

rättsväsendet under en rättsprocess. Jag har analyserat de handlingar och attityder som 

framkommit genom att utforska hur personalen beskrivit dess påverkan på kvinnorna. 

 Informanterna fick själva välja plats för intervjuerna. På alla ställen förutom två 

utfördes intervjuerna på personalens kontor. I de två övriga gjordes ena över telefon, där 

tid och avstånd var skäl för beslutet och den andra på ett bibliotek. Intervjuerna tog 

mellan 45-60 minuter. Inledningsvis upplevde jag det som svårt att begränsa 

intervjuerna till max en timme då samtalen ofta gled in på andra sidospår av samma 

ämne. Det blev tydligt att frågan väcker många tankar och funderingar. Flera 

informanter pratade även om umgänge- och vårdnadsfrågor kopplat till rättsprocessen 

men jag försökte vara tydlig med att mitt fokus låg på deras erfarenheter för den 

enskilda kvinnan.           

 Kvale och Brinkmann (2014) förklarar vikten att vara tydlig och transparent i 

beskrivning av en studies genomförande. Under transkribering av intervjuerna tog jag 

bort upprepningar som: mm, ehh och liknande samt ibland skratt och pausering som jag 

!24



upplevde störde analysen av texten snarare än att hjälpa den framåt. Viktigt att 

poängtera är att jag använder mig av en handlingsteori, personalen kan alltså inte berätta 

om hur de våldsutsatta kvinnorna tänker, endast hur de uppfattar att de agerar.  

4:4 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 

I Vetenskapsrådet (2017) går det att finna riktlinjer för god forskningssed. Där förklaras 

bland annat tillförlitligheten i en studie genom att förutsättningar och utgångspunkter 

har gjorts tydliga och motiverats. Vidare beskrivs vikten av ett tydligt syfte att besvara, 

att metodvalet gör det möjligt att svara på undersökningens frågor samt att de metoder 

som använts har förklarats. Tillförlitligheten ska genomsyra hela studien, där 

dokumentation och redovisning präglas av klarhet, ordning och struktur (ibid.).  

 Kvale och Brinkmann (2014) förklarar begreppet fronesis som ”den 

intellektuella förmågan att inse och reagera på det som är viktigast i en situation.” (s. 

97). Jag tolkar definitionen som ett sätt att använda min egen ”klokskap” under hela 

processen av undersökningen för att göra denna så trovärdig som möjligt. Min skildring 

av studien har påverkats av en förförståelse om mäns våld mot kvinnor och ett intresse 

för genus och jämställdhetsfrågor. Min erfarenhet som samordnare på en kvinnojour 

lade även grunden för både syftesformulering och ett strategiskt urval av informanter. 

Genom att ha kunskap om ämnet har jag under intervjuerna kunnat ställa andra frågor 

och följa upp informanternas svar, något som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

som en fördel då det möjliggör en djupare skildring av informanternas svar. En 

utebliven objektivitet har alltså kunnat användas till studiens fördel men för att minska 

risken för solidaritetsproblem valde jag att inte intervjua personalen på den kvinnojour 

jag själv är verksam.           

 En generalisering är inte möjlig då ett urval av kvinnojourer i en avgränsad del 

av landet inte kan tala för alla kvinnojourers upplevelser. Generaliserbarheten av studien 

är samtidigt svår då empirin grundas i personalens kontakt med de våldsutsatta 

kvinnorna. Det finns förstås kvinnor som medverkat i och påverkats av en rättsprocess 

men som inte har blivit till erfarenheter hos kvinnojourer.      

 Sex intervjuer kan som sagt anses ge en begränsad information men tydliga 

!25



kopplingar till vad som framkommer i tidigare forskning och annan litteratur inom 

området har kunnat synliggöras. I kombination med begreppsanvändning, tidigare 

forskning, valda teorier samt analys av empirin anser jag att resultatet svarar på de 

frågor som undersökningen ställt. Processen dit har redovisats på ett öppet och ärligt 

sätt genom hela forskningsdesignen. Ovanstående argument hänvisar till att studien 

erbjuder en trovärdig skildring av hur det kan se ut.      

4.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I Vetenskapsrådet (2017) går det att läsa att forskningsetiska överväganden i hög grad 

handlar om att hitta en rimlig balans mellan olika intressen som alla är legitima. Det 

förklaras även att etik och moral är sammansatta områden som kan vara vägledande för 

vad som anses gott och ont inom vetenskaplig forskning (ibid.). Jag anser att studiens 

upplägg håller en etisk linje, dels genom att fokusera på social orättvisa och hur denna 

kan  förändras  men  även  genom  hela  forskningsdesignen  kopplat  till  syfte,  urval 

genomförande och sammanställning.  Min förhoppning är  att  kunskapen som studien 

producerar  har  möjlighet  att  bidra  till  en  positiv  samhällsutveckling  utan  risker  för 

obehag för dem som deltagit i undersökningen. 

Under planeringen av undersökningen behövde jag bland annat fundera på vilka  

personer jag skulle intervjua. Jag tog beslutet att inte intervjua de våldsutsatta kvinnorna 

direkt. Dels för att jag inte kunde garantera att det fanns ett adekvat stöd till dem efteråt 

om  behov  skulle  uppstå  och  dels  med  anledning  av  den  nya  lagen  om 

dataskyddsförordningen (2018:218), även kallad GDPR. Lagens bestämmelser stärker 

ytterligare  privatpersoners  sekretess  genom  kravet  att  inhämta  samtycke  samt  att 

undvika  användning  av  känsliga  personuppgifter.  Men  framför  allt  valde  jag  att 

intervjua  personalen  på  kvinnojourer  då  deras  svar  kunde  förmedla  en  bild  av  det 

sociala arbetets erfarenhet av det juridiska områdets påverkan på social utsatthet.

Vetenskapsrådet  (2017)  informerar  även  om  fyra  etiska  principer  som  all 

forskning  bör  hålla  sig  till.  Riktlinjerna  gäller informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De olika kraven hjälper till som stöd i 

avvägningen mellan studiens nytta och informanternas rättighet till skydd och privatliv 

(ibid.). Det första kravet, informationskravet, handlar om att forskaren skall informera 
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undersökningsdeltagare om deras uppgift i  projektet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. De ska även upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt 

att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet, handlar om att deltagare i en undersökning 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Kravet manar därför till att forskaren 

skall inhämta undersökningsdeltagares samtycke. Det tredje kravet om konfidentialitet, 

behandlar riktlinjer för att uppgifter om personer i en undersökning skall ges största 

möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Det fjärde kravet handlar om nyttjande, och beskriver 

att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (ibid.). 

Med hänsyn till ovanstående informerade jag personalen som kom att bli mina 

informanter,  om  de  etiska  grundprinciperna.  Jag  formulerade  bland  annat  ett 

informationsbrev som samtliga läste och samtyckte till innan intervjuerna genomfördes. 

Informationsbrevet  innehöll  en  förklaring  med  studiens  syfte  och  användning  samt 

information om ett frivilligt deltagande och att deltagandet kan avbrytas om så önskas. 

På så sätt kunde informanterna få kunskap om förutsättningarna för en medverkan innan 

de bestämde sig för att delta. Med hänsyn till konfidentialiteten har samtliga informanter 

även fått fingerade namn och löfte om att det endast är jag som har tillgång till de 

inspelade ljudupptagningarna från intervjuerna samt att dessa kommer raderas när 

studien har sammanställts. Informationsbrevet som skickades ut finns som bilaga längst 

bak i dokumentet (se 8.2).         

 Jag vill kortfattat lyfta fram ett dilemma med den sociala kategoriseringen 

”våldsutsatta kvinnor” som upprepas vid flera tillfällen under studien. Hydén (2013) 

problematiserar mannen som subjekt och kvinnan som objekt och anser att kvinnan har 

rätt till en identitet som inte baseras på den mannen utsett åt henne. Hon förklarar att 

kvinnan borde ha rätt till att vara en kvinna med erfarenheter av att ha varit våldsutsatt, 

men inte som en individ som främst definieras i sin egenskap som våldsoffer (ibid.). Jag 

poängterar därför återigen att våldsutsatta kvinnor inte är en homogen grupp men en 

kategorisering öppnar upp möjligheten för att synliggöra problemet inom socialt arbete.  
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4.6 METODDISKUSSION 

Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att kvalitativa metoder är lämpliga för att 

undersöka hur något upplevs eller hur något görs. Deras argument bör ses som relevanta 

då studien använt sig av en kvalitativ ansats med intervjuer som metod, där syftet varit 

att undersöka det sociala arbetets erfarenhet av rättsprocessens påverkan på våldsutsatta 

kvinnor. Kvale och Brinkmann (ibid.) förklarar även att den kvalitativa 

forskningsdesignen kan ses som betydelsefull på grund av dess beskrivningar och 

utforskande som den kvantitativa ansatsen inte kommer åt på samma sätt. Samtidigt kan 

svaren i den kvalitativa forskningen sällan generaliseras utöver den situation där de 

produceras till skillnad från möjligheterna med statistik inom den kvantitativa 

forskningen (ibid.).           

 Valet mellan en kvalitativ eller kvantitativ ansats var inte svår då jag ansåg att 

intervjuer genom mellanmänsklig interaktion var det mest relevanta för att söka svar på 

min forskning. Den kvalitativa intervjumetoden gjorde det möjligt för mig att ställa 

följdfrågor samtidigt som informanterna gavs utrymme att problematisera och nyansera 

sina svar, något som inte möjliggörs genom enkäter eller andra kvantitativa metoder.  

  

4.7 LITTERATURSÖKNING 

I litteratursökningen har utgångspunkten varit att kartlägga forskningsfältet inom  

rättsprocessens påverkan på våldsutsatta kvinnor. I sökandet av internationell forskning 

hade jag svårt att få upp träffar av intresse och förstod att jag var tvungen att bli mer 

teoretisk i mitt sökande. I PsychINFO’s sökmotor började jag använda mig av sekundär 

viktimisering genom engelskans post crime victimization och double victimization men 

det gav inga träffar av värde. För att kunna närma mig studiens problemområde 

ytterligare gjordes en specifik sökning på Intimate partner violence + post crime 

victimization + law process + impact och vid ytterligare sökningar varierade jag mellan 

sökord som , social workers experience, battered women, response, recognition och law 

process. Jag har endast använt artiklar som blivit ”peer reviewed”, samtliga studier har 

haft en kvalitativ ansats. När det kommer till svensk forskning har jag bla. blivit tipsad 
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om avhandlingar som jag senare funnit på nätet eller lånat på biblioteket. Genom deras 

referenser har jag kunnat söka mig vidare till andra källor. Jag har även använt mig av 

sökmotorn på NCK’s hemsida för att finna forskare och studier av intresse.   

          

5 RESULTAT OCH ANALYS 
Resultat och analys har framställts i en kombination av empirin från studiens 

informanter, tidigare forskning samt tillämpning av valda teorier. Med hjälp av 

ovanstående synliggjordes effekterna av olika handlingar och attityder, vilket visar att 

både missaktning och erkännande kan framträda beroende på vilket bemötande som 

uppstår. 

5.1 MISSAKTNINGSHANDLINGAR  

Nedan följer tre identifierade områden för missaktning som kan uppstå i bemötandet 

under en rättsprocess. Följande tre områden redovisas: Okunskap, likgiltighet och 

misstro.  

5.1.1 Genom okunskap 

Samtliga informanter i studien belyser att okunskapen om mäns våld mot kvinnor har en 

stor inverkan på vad som sker i bemötandet. Sarah beskriver problemet i olika led av 

rättsprocessen och betonar att det inte får vara okej att ett ärende som kommit så långt 

som till rätten möts av okunskap från de människor som har makten att bedöma 

kvinnans situation. Sarah förklarar att hon erfarit hur vissa personer under förhör i rätten 

gått på vad hon uppfattat som ”en magkänsla” och att den i sig har lett till att den 

våldsutsatta kvinnan varken fått en rättvis förhandling eller ett erkännande för sin 

utsatthet.  

Jag tycker det är dålig kunskap om vad våld i nära 
relationer är, när det väl kommit så långt som till 
rätten måste det finnas kunskap. Du kan inte gå på 
en magkänsla när du ska avgöra en människas liv. 
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Jag ser att det kan vara helt förödande att inte ha 
den kunskapen. Det kan ju faktiskt vara mellan liv 
och död för den här kvinnan. 

           

Goffman (1983) förklarar att möten mellan människor aldrig sker helt blankt. Han 

menar att varje social situation påverkas av våra förväntningar och fördomar om 

varandra i kombination med vilken information vi har eller inte har förskaffat oss om 

världen. Även inramningen för mötet, det vill säga den kontext mötet äger rum i är med 

och påverkar effekterna av interaktionen (ibid.).       

 Situationen som Sarah beskriver om att följa en magkänsla, kan förklaras med 

att föreställningar om våldet får företräde framför kunskapen. Tidigare forskning 

bekräftar att ett personbundet bemötande med ojämn kompetens kan få negativa 

konsekvenser för den enskilda kvinnan som söker hjälp (Brännvall, 2016; Burman, 

2007; Nichols, 2013; Scheffer Lindgren, 2009). Fyra av informanterna beskriver hur 

polis och utredare ställt frågor som ifrågasatt kvinnans position som brottsoffer då hon 

tidigare valt att gå tillbaka till sin förövare. Monica berättar om hur en polis valde att 

formulera sin fråga under mötet med en kvinna som sökt hjälp mot våldet vid fler än ett 

tillfälle: 

Han frågade henne ’men om du nu var så rädd för 
honom, varför stannande du kvar?’ Ett år senare 
blev kvinnan så misshandlad att hon hamnade på 
sjukhus. 

Okunskapen om vilka symtom våld i nära relationer kan ha påverkade polisens syn på 

kvinnans utsatthet under deras möte. Robinson och Tregidga (2007) beskriver i sin 

studie komplexiteten i att lämna en våldsam relation. Författarna förklarar att det kan 

finnas olika faktorer som påverkar en våldsutsatt kvinnas säkerhetstänk genom att 

antingen lämna eller stanna kvar i relationen. Studien lyfter fram exempel som rädsla 

för ökat våld och repressalier samt lojalitet och oro för gemensamma barn. Författarna 
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hävdar att det är en förutsättning att samhällets instanser kan försäkra den drabbade 

kvinnan om att det finns ett gott stöd att tillgå när hon beslutar sig för att lämna (ibid.). 

Studiens resultatet bekräftas av Meyer (2016) vars undersökning visar att bemötanden 

som beskrivs ovan ofta förmedlar att kvinnan ska behöva bevisa att hon själv inte är 

skyldig till sitt lidande.         

 Tidigare forskning tar vid flera tillfällen upp vikten av ett bemötande som 

grundas i en förståelse för kvinnans situation (Bybee & Sullivan, 2005; Nichols, 2013; 

Scheffer Lindgren, 2009). Tre av informanterna tar upp bristande kunskap över 

eventuella tolkars närvaro under ett möte. Tolkarnas närvaro beskrivs som hämmande 

vilket tillför ytterligare en osäkerhet hos kvinnan. Jasmine som arbetar specifikt med 

våldsutsatta kvinnor med utländsk härkomst, berättar att hon erfarit att polisen inte alltid 

förstår att kvinnan är i behov av tolk för att kunna ta till sig den information som ges. 

Okunskapen kan leda till att kvinnans möjlighet att delta i en rättsprocess uteblir. Tolken 

kan även vara en förutsättning för att kvinnan överhuvudtaget ska kunna berätta om sin 

utsatthet för polisen. Jasmine förklarar att det därför inte räcker med att ”bara” boka en 

tolk. Kunskap måste finnas om att en manlig tolk kan förhindra kvinnan att våga berätta 

om det hon varit utsatt för, i synnerhet om även polis och utredare är män. Jasmine 

utvecklar sitt argument: 

Speciellt när de inte talar så bra svenska är det 
viktigt att koppla in en tolk, helst en kvinnlig tolk för 
då kan hon prata mer öppet om det hon varit utsatt 
för och polisen får en större förståelse för vad som 
har hänt. Polisen gör inte det på eget bevåg. 

       

Situationerna som beskrivs ovan visar hur ageranden genom bristande förståelse för 

kvinnans situation ger effekten av att hennes kunskap inte förtjänar något erkännande 

(Honneth, 2003). Konsekvenserna kan bli en försämrad självbild, bristande förtroende 

för samhället och ökade svårigheter att ta sig ur våldet.     

 Brännvall (2016) lyfter i sin avhandling en annan aspekt av kunskap. Hon menar 
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att polisen måste kunna ställa frågor om våldet på ett sätt som en våldsutsatt kvinna kan 

känna igen sig i. Brännvall förklarar att kvinnorna själva kan ha svårt att definiera sig 

som ”misshandlade kvinnor” och att de därför behöver hjälp med att sätta ord på det 

våld de utsatts för. Även Meyer (2016) beskriver i sin forskning att kvinnor som är på 

väg att lämna en våldsam relation i hög grad är beroende av hjälp utifrån. I hennes 

studie skildrar majoriteten av kvinnorna ett bemötandet från poliser som upplevs som 

skuldbeläggande, i synnerhet bland de kvinnor som valt att gå tillbaka till förövaren. 

Meyer menar att attityden från polisen kan förstås som en okunskap om våldets 

mekanismer och i mötet med kvinnan skapas känslan av att hennes situation varken är 

värd tid eller ansträngning (ibid.). Likaså Brännvall (2016) lyfter fram kvinnans behov 

av att få hjälp med att identifiera sig som brottsoffer genom polisens formuleringar. När 

detta inte tillgodoses på grund av okunskapen i de frågor hon möts av, riskerar mötet att 

dels ta bort hennes rättighet som brottsoffer men även öka risken för att våldet får 

fortsätta (ibid.).           

 Majoriteten av studiens informanter beskriver även en okunskap om våldet som 

mer än det fysiska. Jasmine tar upp problemet med den attityd många kvinnor möts av 

under en rättsprocess. Hennes erfarenhet är att det psykiska våldet ibland borstas av 

med att ”det är sånt som händer i en relation”. Även Sarahs uttalande nedan bekräftar 

behovet av ökad förståelse för våldets olika yttringar:     

Det svåra är ju att bevisa den här psykiska 
misshandeln. Återigen kunskap. För att ett slag… 
det är ju inte så det börjar. Så återigen kunskap om 
våldet för att det kan vara en lång nedbrytning av en 
människa. 

Brännvall (2016) kopplar definitionssvårigheterna till våldet med etablerade 

uppfattningar i samhället, där synen på våld mot kvinnor framför allt förknippas med 

det fysiska och ofta grova våldet. Normerna om hur våldet förstås av det straffrättsliga 
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systemet, bidrar till att stora delar av det våld män utsätter kvinnor för i nära relationer, 

inte erkänns (ibid.).  

5.1.2 Genom likgiltighet 

Heidegren (2009) menar att när människan socialiseras in i ett samhälle kommer denne 

att utveckla vissa förväntningar med avseende på erkännande och dessa kommer 

betraktas som legitima för just det specifika samhället. Det kan ses som legitimt av ett 

brottsoffer att förlita sig på att dennes rättigheter tas tillvara på under en rättsprocess. 

När detta erkännande uteblir kan kvinnans självbild skadas på både en individuell och 

rättslig nivå.           

 Samtliga informanter beskriver hur rättegången ofta är en kontext kantad av 

mycket rädsla och oro hos kvinnan. Sarah återberättar en missaktning som uppstod 

under en rättegång där kvinnans handlingsutrymme redan var rejält begränsat:   

Vi har ett fall där åklagaren sa helt öppet att ’vi 
lägger inte fram ytterligare en inspelning för 
domaren tycker inte om när det blir för långdraget’. 

Tre informanter lyfter även fram kroppsspråket ”att se trött ut” som ett hinder för 

erkännande. Sarah förklarar att när professioner under rättsprocessen exempelvis sitter 

och blundar eller genom sin hållning visar att de inte är närvarande, kan kvinnan känna 

att hennes situation inte är viktig och att ingen tror på det hon säger.    

 Pratt-Eriksson et al. (2014) redovisar i sin artikel att majoriteten av de 

våldsutsatta kvinnorna i studien kände sig förödmjukade och sårade av professionellas 

behandling och attityder. Istället för att bli lyssnade till upplevde de att de tog upp 

andras tid. Deras studie visade även att kvinnornas tillit för samhället minskade när en 

anmälan om våldet inte ledde till en förbättrad situation och att de sammanlagda 

handlingarna av missaktning kunde leda till kvinnornas upplevelse av att förlora sin 

identitet. Flera studier i tidigare forskning betonar bemötandets effekter på kvinnans 

identitet (Brännvall, 2016; Burman, 2007; Meyer, 2016). Det stämmer väl överens med 
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teorin om symbolisk interaktionism som beskriver vad som händer när människor möts 

och när individen möter samhället. Goffman (1983) menar att interaktionen mellan 

människor alltid kommer med någon form av social konsekvens som baseras på sociala 

strukturer och samhällsnormer, exempelvis klass, kön, ålder, etnicitet osv. Han förklarar 

att genom att studera effekterna av sociala konsekvenser, stora som små, är det möjligt 

att särskilja och begreppsliggöra vad som utmärker olika interaktioner och dess påvekan 

på individen (ibid.).           

Elin som arbetar med våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik, förklarar att hon 

sett hur flera kvinnor inte får en rättvis bedömning under en rättegång. Hennes 

erfarenhet är att våldet ofta förminskas genom att lägga vikt vid kvinnans missbruk, 

istället för att fokusera på det våld hon utsatts för. Elin beskriver att kvinnor under dessa 

bemötanden ofta upplever skam. 

Försvaret väljer ofta att gå på de svaga punkterna 
om missbruket som inte har med våldet att göra. Det 
påverkar jättemycket. De hamnar i skammen, det är 
där man hamnar. 

Handlingarna ovan beskriver hur kvinnan inte kan ges ett erkännande på rättslig nivå då 

hennes moraliska tillräknelighet ifrågasätts. Honneth (2003) förklarar att missaktning 

uppstår när en person sviks i någon förväntning som är viktig för individens identitet. 

När erfarenheten blir att andra människor inte erkänner värdet av individens 

omdömesförmåga riskerar personens självaktning att skadas (ibid.). Ovanstående visar 

hur nära den tillskrivna identiteten på kvinnan som missbrukare, hänger samman med 

hennes begränsande möjlighet att få ett erkännande både på en individuell och rättslig 

nivå. 

5.1.3 Genom misstro 

Samtliga informanters erfarenheter visar att det första mötet med polisen har en stor 

betydelse för kvinnans fortsatta förtroende och utsikten för en eventuell medverkan i 
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följande rättsprocess. På frågan om vad som kan påverka en kvinna negativt vid det 

första mötet svarar Vera: 

Framför allt om hon upplever att hon blir ifrågasatt. 
Jag har varit med om händelser där kvinnan direkt 
har fått frågan ’Men vad gjorde du innan?’ 

Vera utvecklar resonemanget med att förklara att misstron som kvinnan uppfattar leder 

till en låsning eftersom hennes upplevelse är att hon blir ifrågasatt. En annan informant, 

Sarah, beskriver i sin tur att det är otroligt viktigt för en våldsutsatt kvinna att få 

upprättelse. Vera menar att när detta inte sker, trots att hon kommit så långt som att våga 

polisanmäla, kan det ta kvinnan flera steg bakåt i bearbetningen av våldet.   

Om man då möter en polis som förhåller sig så till 
våldet tas kvinnan tillbaka flera steg och det är ju 
inte bra för hennes bearbetning av det som hänt, om 
hon inte tas på allvar. 

Vid bemötanden som Vera och Sarah berättar om uteblir ett erkännande genom att 

misstro kvinnans utsatthet med ett antagande om att hon provocerat fram våldet eller på 

annat sätt bär ansvar för det som skett. Heidegren (2009) förklarar att det under ett möte 

kan uppstå en blindhet inför det moraliska värde som tillkommer den andra personen. 

Han menar att erkänna någon innebär en syn på att värdet hos den andra begränsar det 

egna handlingsutrymmet (ibid.). Ovanstående ligger i linje med tidigare forskning som 

visar på vikten av ett bemötande som inte skuldbelägger, då detta får negativa 

konsekvenser för den enskilda kvinnan (Meyer, 2016; Pratt-Eriksson et al., 2014).  

 Informanterna ger en bild av att när en kvinna anmäler en förövare hon delar 

eller har delat sitt liv med, påverkar hennes identiteten som brottsoffer och den egna 

personen varandra. Vera berättar att många kvinnor under rättsprocessen är rädda för att 

uppfattas som provokativa för att det då skulle vara dem som är orsaken till våldet. Hon 

menar att effekten av detta blir att kvinnorna svarar på frågor väldigt försiktigt och att 
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de försöker använda ett så bra språk som möjligt. Vidare blir de måna om att framställas 

som ordentliga samt visa att de inte har andra typer av problem som kan uppfattas som 

”provocerande”. Elins beskrivning av en rättegång bekräftar att kvinnans motstånd kan 

bidra till ett negativt bemötande: 

Då kan de få höra ’där ser ni hur hon beter sig’. Om 
en kvinna exempelvis försvarat sig genom att slå 
tillbaka. 

Just synen på ”kvinnlig provokation” kopplat till en objektifiering inom den svenska 

straffrätten och vilka risker det för med sig under en bedömning är något som tas upp av 

flera författare i tidigare forskning (Brännvall, 2016; Burman, 2007; Scheffer Lindgren, 

2009).   

 Informanterna anser att inte bli trodd under deltagandet i en rättsprocess, genom 

missaktning i form av ovannämnda handlingar och attityder, kan påverka en våldsutsatt 

kvinnans förtroende för hela samhället. Majoriteten beskriver kvinnornas rädsla för att 

inte verka trovärdiga och vilka konsekvenser det kan få när detta bekräftas. Marja 

berättar att nedlagda förundersökningar och friande domar är handlingar som får 

kvinnan att känna sig misstrodd och uppleva att det hon varit utsatt för inte är särskilt 

viktigt. Konsekvensen av detta blir en besvikelse och aggression mot själva samhället, 

där återigen kvinnans uteblivna position som brottsoffer överlappar hennes känsla som 

betydelsefull individ. Marja förklarar:  

Många gånger blir det ju så att förövaren går fri 
och det blir ju en besvikelse såklart. Ibland en 
aggressivitet, blir arg på själva samhället. Att inte 
bli trodd. När mannen frias upplever hon att hon 
inte blivit trodd. 

Ovanstående stämmer överens med Brännvalls förklaring om att nedlagda 

förundersökningar kan få kvinnan att känna att det hon varit utsatt för inte är speciellt 

allvarligt och i vissa fall till och med tillåtet (Brännvall, 2016). Tidigare forskning har 
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även beskrivit risken för att kvinnans förtroende för samhället kan skadas och att de 

sammantagna missaktningarna under en rättsprocess påverkar kvinnans identitet och 

självbild (Brännvall, 2016; Burman, 2007; Pratt-Eriksson et al., 2014; Scheffer 

Lindgren, 2009). 

5.2 ERKÄNNANDEHANDLINGAR  

Föregående kapitel tog upp handlingar och attityder vars effekter av missaktning 

påverkar den våldsutsatta kvinnans syn på sig själv, både på en individuell och rättslig 

nivå. Som teorin används finns det i varje risk för missaktning en möjlighet till 

erkännande (Honneth, 2003). Nedan följer missaktningens motsatser i form av tre 

identifierade områden för erkännanden. Följande tre områden redovisas: Kunskap, 

engagemang och tillit.  

5.2.1 Genom kunskap 

Kunskapen om mäns våld mot kvinnor utmärker sig i empirin som det centrala för hur 

och om ett erkännande kan uppstå. Marja är en av dem som beskriver att en viktig del 

av kunskapen handlar om förståelse för våldet som ett brott som skiljer sig från många 

andra brott. Hon menar att det inte går att jämföra med det våld som exempelvis sker på 

gatan eftersom förövaren är en närstående och mekanismerna skiljer sig åt.  

Svårt med så starka bevis, många gånger sker ju 
våldet när de är ensamma. Hon ska kunna bevisa att 
det har hänt, att det är sant, utan att visa att hon blir 
osäker på tidpunkter och datum. Kvinnan blir 
väldigt rädd för att säga fel, det skapar stor stress. 
Jag tycker att det har blivit bättre men det finns 
mycket att jobba på. Viktigt att förstå ’våld i nära’ 
för det ser annorlunda ut än våldet som sker ute på 
gatan. 
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Som tidigare nämnts framhäver samtliga informanter betydelsen av det första mötet 

med rättsväsendet. Informanterna menar att när en anmälan tas emot påverkar 

kunskapen om våldet, eller uteblivandet av detsamma, polisens attityd och formulering 

av frågor till kvinnan. Det i sig är förenligt med tankar från Goffman (1983) om att vi i 

varje social situation möter varandra med fördomar baserat på det vi kan läsa av eller  

med vår införskaffade information om världen. Som tidigare nämnts förklarar Goffman 

att mötet mellan människor aldrig sker helt blankt utan baseras på tidigare erfarenheter 

eller, det vi tror oss känna till om den andra (ibid.). För den våldsutsatta kvinnan kan det 

första mötet med rättsväsendet bli avgörande för om hon får sin utsatthet bekräftad och 

på så sätt en ökad möjlighet att se sig själv som ett brottsoffer. Sarah ger exempel på ett 

förhör med en polis som hon upplevde hade en erkännande effekt:  

Han kunde också säga till kvinnan ’Jag förstår ju att 
det är krävande och jobbigt för dig’. Han kunde 
berätta om hur våldet kan se ut och om olika 
processer för våldet.  

Sarah förklarar situationen som bekräftande för kvinnan när polisen under detta möte 

både uttrycker en förståelse för att det som sker är tufft samtidigt som han förklarar hur 

våldet kan se ut. Genom att polisen visar kvinnan kunskap, respekt och empati ges hon 

en möjlighet att slappna av lättare under förhöret, säger Sarah. Polisens förkunskaper av 

mäns våld mot kvinnor ledde i ovannämnda interaktion till ett bemötande som hjälpte 

kvinnan att förstå sig själv som utsatt för våld. Detta tack vare att polisen kunde förklara 

hur våldet kan yttra sig genom olika uttryck och processer. Det Sarah beskriver ligger i 

linje med Brännvalls (2016) forskning om vikten av att både bemötande och frågor 

formuleras på ett sätt som gör det möjligt för kvinnan att känna igen sig själv i 

situationen.            

 I tidigare forskning betonar flera forskare vikten av ökad kunskap om mäns våld 
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mot kvinnor och en förståelse för den våldsutsatta kvinnans unika situation (Bybee & 

Sullivan, 2005; Nichols, 2013; Pratt-Eriksson et al., 2014). Nichols (2013) förklarar 

vikten av att lyssna på varje våldsutsatt kvinna som en nödvändighet för att förstå det 

specifika behovet. För att undvika ett ojämnt bemötande utifrån föreslår hon 

individuella riskbedömningar och tydlig information om rättsprocessen samt 

information om vilka begränsningar en rättslig process kommer med.    

 Informanten Jasmine är inne på samma spår. Hon förklarar att juridik kan vara 

ett väldigt snårigt område och hon anser att det är samhällets skyldighet att förmedla 

mer kunskap om detta för att minska glappet mellan människor och lagen. Jasmine 

menar att det är nödvändigt att ta ner lagen på en samhällsnivå för att kunna nå rättvisa 

och därmed en ökad möjlighet till erkännande.       

 Liknade resonemang har Burman (2007) som anser att staten har en skyldighet 

gentemot både brottsoffret och samhällets medlemmar att utrycka våldet som något 

förkastligt. Med liknande fokus på samhällsstrukturer beskriver samtliga informanter en 

erfarenhet av viss förbättring i bemötandet mellan våldsutsatta kvinnor och professioner 

inom rättsväsendet. Lika många anser att det beror på en ökad kompetens om mäns våld 

mot kvinnor. Den ökade förståelsen uppmärksammas på både en individuell och 

samhällelig nivå. Elin förklarar att när samhällsdebatten belyser vissa ämnen påverkar 

det kvinnorna också. Hon menar att på vilket sätt och i vilken grad andra talar om 

våldet, har påverkan på den drabbade kvinnans syn på sin egen situation.   

      

I samhällsdebatten händer det mycket och det 
påverkar kvinnorna också. Man pratar om våldet på 
ett annat sätt idag än vad man gjort tidigare. 

En annan av informanterna, Sarah, lyfter fram olika faktorer som gett effekter för denna 

förändring. Hon berättar att hon ser skillnad bland yngre poliser och relaterar detta till 

den rådande samhällsdebatten samt feministiska rörelser som exempelvis #metoo (en 

rörelse via sociala medier som under de senaste åren lyft blicken mot mäns våld mot 

kvinnor och en patriarkal samhällsstruktur). Sarah menar att debatten i samhället bidrar 

till en annan förståelse för hur man kan hamna i våldet, vilket även bidrar till ökade 
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kunskaper om våldets mekanismer. Kopplat till en feministisk påverkan tror Sarah att 

yngre personer som nu etablerar sina karriärer inom rättsväsendet har en annan syn på 

hierarkier. Hon menar att de yngre inte är auktoritära på samma sätt som den äldre 

generationen, vilket i sin tur kan uppfattas som mindre skrämmande i ett bemötande. 

Synen på betydelsen av olika generationer delas av flera informanter. Monica förklarar 

att den yngre generationen är uppväxta i ett mer jämställt samhälle där vi pratar om 

mäns våld på ett annat sätt än förr. Hon utvecklar sitt resonemang: 

Polis och domstol har varit och är mansdominerat. 
Manliga strukturer. Tror de yngre poliserna har 
blivit bättre på bemötandet men de saknar istället 
erfarenheter. Polisyrket handlar nog mer om att vilja 
göra skillnad idag.  

Beskrivningen av kollektiva krafter som har makten att lyfta ett erkännande från 

missaktning kan liknas vid Honneths (2003) tanke om att solidariska handlingar uppstår 

såvida det finns ett gemensamt mål. Förklaringen stämmer överens med den 

interaktionistiska synen på mellanmänskligt agerande där processer och förändring 

finns med som ledord. Goffman (1983) menar att den sociala ordningen och dess 

mellanmänskliga möten påverkas av lagar, reformer och opinionsbildning både 

underifrån och ovanifrån.          

 Dock är inte allt i diskursen given som positiv och flera uppfattningar är oftast 

rådande samtidigt. Vera berättar att många kvinnor känner att inget blir bättre av att 

polisanmäla. Hon förklarar att kvinnan kan få höra det från andra kvinnor som har 

anmält men också för att det är vad den våldsutövande mannen har sagt till henne vid 

upprepade tillfällen. Parallellt med detta förklarar Vera vidare, är det ofta den bilden 

som media rapporter om. Vera tillägger att hon tycker det är skrämmande men att hon 

även ser att det ofta är sant. Hon menar att det svåra är att det inte finns några vittnen 

eftersom brottsplatsen är i hemmet. 
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Hon hör från andra kvinnor och i media och så, att 
inget händer. Mannen säger att det finns inget som 
kan hända mig ändå, så både media och mannen 
säger så. Mest skrämmande är ju att detta också är 
sant. Man har ju inte inne ett vittne i sovrummet 
eller hemma… nä vårt rättssystem hänger lång efter. 

Även tidigare forskning visar upp en bild av ett straffrättsligt system som inte nämnvärt 

påverkats av den feministiska solidaritetsrörelsen (Brännvall, 2016; Burman, 2007; 

Scheffer Lindgren, 2009). Snarare har lagar och reformer med ambition att 

uppmärksamma och förebygga mäns våld mot kvinnor, haft en förhållandevis liten 

påverkan i den juridiska bedömningen. Burmans avhandling från 2007 visar hur 

ojämställdhet och föreställningar om genus inom det straffrättsliga systemet blir ett 

hinder för kvinnan under bedömning av hennes utsatthet som brottsoffer. Detsamma 

bekräftas av flera andra forskare (Brännvall, 2016; Scheffer Lindgren, 2009).  

5.2.2  Genom engagemang  

Empirin visar hur rättsväsendets personal genom sitt engagemang har möjlighet att 

bekräfta kvinnan och legitimera hennes utsatthet. Flera informanter berättar att de 

försöker förbereda kvinnan inför en eventuell polisanmälan genom att kontrollera vilken 

polis, kvinnan kan göra sin anmälan hos. Samtliga informanter berättar om hur viktigt 

det är för kvinnan att få tydlig information om rättsprocessen innan ett beslut om 

anmälan görs. Monica berättar: 

Vi har kontakt med en polis som kommer hit och 
förbereder kvinnan på hur det kan se ut. Polisen 
träffar henne på plats på jouren, det blir tryggare. 

Monica förklarar vidare att om en anmälan görs på kvinnojouren har de även försäkrat 

sig om att den hamnar i rätt hög av ”våld i nära-utredning”, vilket ökar möjligheten att 

ärendet hamnar hos poliser som har kunskap om våldet.      
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Att inkludera kvinnan genom att förbereda både tid och rum för en eventuell anmälan 

kan jämföras med ett resonemang från Heidegren (2009) om att invänta med sitt eget 

perspektiv. Han beskriver vikten av att vara nyfiken på den andre personens upplevelse 

och perspektiv genom att vänta med att presentera sitt eget. När och hur det egna 

perspektivet presenteras blir avgörande för vilka utvecklingsmöjligheter som kan ske 

(ibid.). Tidigare forskning tar också upp tid och timing som viktiga faktorer och belyser 

vikten av att förmedla rätt information om lagar och rättsprocess samt noggrant förklara 

vilka begränsningar dessa kommer med (Brännvall, 2016; Bybee & Sullivan, 2005; 

Nichols, 2013).           

 Flera av informanterna tar upp det faktum att kvinnor drabbas olika av våldet, 

vilket leder till olika förutsättningar för bemötandet. På liknande sätt resonerar Goffman 

(1983) när han beskriver att det problematiska med sociala kategorier uppstår när det 

förväntas att individerna i dessa kategorier delar samma behov. Ett bemötande som ena 

dagen inte väcker särskild uppmärksamhet, kan andra dagen bli uttryck för missaktning 

(ibid.).              

5.2.3 Genom tillit  

Elin förklarar att kvinnorna hon jobbar med lever i en dubbel utsatthet genom missbruk 

och ibland prostitution. Hon förklarar att effekten av detta i bemötandet under 

rättsprocessen gör att det blir ännu svårare för kvinnan att bli trodd. Elin menar att när 

det funkar okej är det för att det kommer in bra poliser från början som tar upp anmälan. 

Hon berättar att poliser som visar att de tror på den våldsutsatta kvinnan från start gör 

det möjligt för kvinnan att vila i någonting.  

Kvinnorna lever i en sådan utsatthet, i en destruktiv 
miljö, kanske med prostitution. Det är svårare att bli 
trodd där. Det krävs att det kommer in bra poliser 
från början som tar upp anmälan. Som visar att de 
tror på kvinnan. Där kan hon ju vila i någonting.  
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Elin förklarar vidare att de haft några samarbeten med poliser som varit bra och berättar 

om vad som varit utmärkande i dessa möten: 

Att dom varit inkännande och pausar och förstår att 
det varit besvärligt. Att de i mötet med kvinnorna 
visar att de vill att det ska leda till någonting. 

Dessa möten kan förklaras med Heidegrens (2009) beskrivning av sårbarhet. Han menar 

att genom att visa tillit gör man sig sårbar och att sårbarheten i sig rymmer en vädjan till 

erkännande. Att erkänna den andra förutsätter då att kunna höra den andres uppfordran 

och närma sig personen genom att varsamt relatera till denne (ibid.). Informanten Vera 

har liknande erfarenheter av poliser som visat kvinnan tillit, hon förklarar på vilka sätt 

hon upplevt att ett förtroende kan framträda:  

Genom kroppsspråk och bra och rätta frågor, inte 
tvivla på hennes trovärdighet. Att inte döma kvinnan 
i förväg, komma med följdfrågor, ställa frågar om 
mannen också… att det inte bara handlar om henne. 

Vidare uttrycker samtliga informanter att kön har betydelse för den våldsutsatta 

kvinnans känsla av tillit under bemötandet. Informanterna menar att kvinnorna ofta 

önskar träffa kvinnlig personal inom rättsväsendet. Sarah säger att hon tror att andra 

kvinnor överlag kan relatera mer till de kvinnor som söker hjälp mot våldet. Två av 

informanterna beskriver att ett mjukare tonläge hos de kvinnliga professionella också 

kan påverka kvinnornas upplevelse av förtroende. Elin förklarar att kön blir en faktor 

som kan relateras till kvinnans utsatthet och makten som den våldsutövande mannen har 

haft över henne. Hon beskriver nedan varför det blir enklare för kvinnorna att möta 

andra kvinnor: 

       

Dom känner sig utsatta i relation till män. Och de är 
utsatta, de bär på ett jättestort trauma. Vem kan man 
lite på? 
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Synen på en högre tillit för andra kvinnor är genomgående hos alla mina informanter. 

Uttalandet i sig bekräftar kunskap som betydelsefullt i ett bemötande. Jasmine tillägger 

att hon överlag inte är för en uppdelning av kön men att hon tror att det skulle vara en 

fördel för kvinnliga brottsoffer som varit eller är utsatta för mäns våld.  

Kvinnor kanske förstår varandra bättre i utsattheten 
med tanke på patriarkalt våld osv. och kan ställa 
bättre frågor. Jag är generellt inte för en uppdelning 
av kön men i de här fallen tror jag att det skulle vara 
en fördel. 

    

Vidare poängterar flera författare i tidigare forskning att individuella lösningar är viktigt 

samt att dessa möjliggörs genom att visa tillit och lyssna på kvinnans egna kunskaper 

(Bybee & Sullivan, 2005; Nichols, 2013; Scheffer Lindgren, 2009). I den internationella 

forskningen finns fokus på en så kallad ”survivor defined practice” vilket kortfattat har 

förklarats som en metod som utgår ifrån att arbeta med brottsoffrets egna kunskaper 

(jmf. Nichols, 2013). Burman (2007) beskriver i sin avhandling en motvilja inom 

våldsforskningen att benämna kvinnor utsatta för mäns våld i nära relationer som offer 

då deras handlingskraft riskerar att försvinna i begreppet. Ordet ”överlevare” anses 

därför bidra till ett större erkännande för kvinnan (ibid.).      

 Goffman (1983) menar att det som kan vara ett önskvärt perspektiv för en 

person kan uppfattas som exkluderande eller kränkande av någon annan. Han förklarar 

att jämlikhet och rättvisa inte går att förenkla och tar situationen ”att stå i kö” som ett 

exempel. Han menar att en kö kan ses som en norm i samhället som utgår ifrån en 

rättvis ram för att motta en viss service. Men kön i sig kan vara komplex och det är inte 

alla personer som passar in i kön beroende på ålder, sjukdom, språkbarriärer etc. Både 

kön och servicen kommer dessutom att se olika beroende på vilka som står i kön. Även 

förväntningar på servicen eller att se sig själv som kvalificerad att erbjudas en viss 

service beror helt på vem som står i kön. Goffman beskriver scenariet att det är troligare 

att en hemlös person längst fram i kön får frågan hur hen ska betala för sitt kaffe snarare 

än hur hen vill ha sitt kaffe (ibid.). 
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Avslutningsvis verkar ett rättsligt erkännande som skapas genom tillit och förtroende få 

konsekvenser för kvinnan även på en tydlig individuell nivå, oavsett vad förövarens 

dom blir efter en rättegång. Elin berättar om hur både bemötande och kontext blir 

betydelsefullt för kvinnans självbild när den individuella nivån överlappas av den 

rättsliga. Hon beskriver vad som kan hända i en rättssal när kvinnans mest privata blir 

offentligt och våldet hon utsatts för synliggörs inför andra: 

När de får höra att de är utsatta för våld och 
kränkningar kan dom sätta ord på det som skett i det 
fördolda. När man tittar på det kan man lägga det i 
från sig, det kan vara hjälpsamt.  

             

5.3 SAMMANFATTNING 

Resultat och analys visar hur olika bemötanden under en rättsprocess påverkar en 

våldsutsatt kvinnas bild av sig själv, både på en individuell och rättslig nivå. Tre 

identifierade risker för missaktning synliggjorde även tre möjligheter till erkännande. 

Resultatet visar tydligast att det är okunskapen om mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer som hindrar ett erkännande från att uppstå. Missaktning på grund av bristande 

kunskap yttrar sig bland annat genom att skuldbelägga, ifrågasätta och förbigå den 

drabbade kvinnan. I bemötandet kan detta ske genom specifika sätt att ställa frågor, ge 

bristande information om rättsprocessen, förminska eller utesluta det psykiska våldet 

samt hindra lämpliga åtgärder när kvinnan söker hjälp. När missaktning sker ökar risken 

för att kvinnans förtroende till sig själv och för samhället som stort skadas.  

 För att ett erkännande ska uppstå i mötet är faktorer som kunskap, engagemang 

och tillit viktiga redskap. Kunskapen kan yttra sig genom att polisen ställer frågor som 

kvinnan kan känna igen sig i. Om kvinnan kan identifiera sig med beskrivningen av 

våldet ökar hennes möjligheter att se sig själv som ett brottsoffer med rättigheter. Vidare 

verkar miljön under en anmälan eller ett förhör ha betydelse för kvinnans upplevelse av 

trygghet. En av informanterna berättar att kvinnojouren har ett nära samarbete med 
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polisen som kommer till jouren för att informera och ta emot en anmälan om kvinnan 

önskar. På så sätt får kvinnan en bild av förutsättningarna för en eventuell medverkan i 

rättsprocessen, vilket kan minska risken för att förtroendet för samhället sviks.   

 Utöver bemötandet verkar även samhällsdebatten kunna påverka kvinnans 

självbild. Synen på en ökad jämställdhet i samhället talar för att bemötandet under åren 

blivit bättre, då främst bland den yngre generationen som valt professioner inom 

rättsväsendet. Resultatet visat även att feministiska rörelser som exempelvis #metoo kan 

stärka våldsdrabbade kvinnor i deras förståelse för vad de varit utsatta för samtidigt som 

medias skildring av anmälningar som inte leder någon vart målar upp en bild av 

hopplöshet. Det faktum att kvinnans mest privata blir offentligt när en rättsprocess drar 

igång kan leda till både missaktning och erkännande beroende på vilket bemötande som 

uppstår. 

6 DISKUSSION  

Studiens syfte har varit att undersöka kvinnojourspersonals erfarenhet av 

rättsprocessens påverkan på våldsutsatta kvinnor. För att minska risken för upprepad 

utsatthet genom sekundär viktimisering visar studien att bemötande genom kunskap är 

ett viktigt verktyg. Kunskapen kan yttra sig genom att polisen ställer frågor som 

kvinnan kan känna igen sig i, på ett sätt som varken skuldbelägger eller misstror hennes 

berättelse. I likhet med resultatet från Brännvall (2016) visar på så sätt en ökad 

möjlighet för kvinnan att se sig själv som ett brottsoffer vilket kan främja både 

bearbetning av våldet och deltagandet i en rättsprocess. För att minska bemötanden där 

missaktning uppstår behöver personal inom rättsväsendet få ökade kunskaper om både 

uppbrottsprocessen och våldets olika mekanismer (jmf. ibid). Jag tänker att kunskapen 

senare behöver omsättas i praktik så att ett engagemang hos rättsväsendets professioner 

kan ta vid. Studiens resultatet visar att ett engagemang kan yttra sig genom att bland 

annat skapa trygghet för kvinnan i form av noggrann information om rättsprocessens 

möjligheter och begränsningar på en plats där hon känner sig skyddad, vilket ligger i 
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linje med resultat från tidigare forskning (Brännvall, 2016; Nichols, 2013).   

 Studiens resultat visar även att en våldsdrabbad kvinnan behöver uppleva att hon 

känner sig trodd i det hon berättar och att bemötandet under rättsprocessen ger henne en 

bild av att samhället vill henne väl genom att informationen hon ger kan leda till en 

förändring. Om detta inte sker riskerar mötet med det straffrättsliga systemet att leda till 

sekundär viktimisering eller andra kränkningar (jmf. Burman, 2007; Bybee & Sullivan, 

2005; Nichols, 2013; Pratt-Eriksson et al., 2014; Wright & Johnsson, 2012).   

 Studien har analyserat konsekvenser av olika bemötanden för kvinnans självbild 

på både en individuell och rättslig nivå (jmf. Heidegren, 2009) men resultatet visar att 

dessa nivåer ofta är starkt sammankopplade till kvinnans syn på sig själv och sällan går 

att särskilja. Jag menar att genom handlingar av erkännanden kan en social rättvisa för 

kvinnan möjliggöras samtidigt som chansen för ett rättssäkert deltagande ökar. I 

längden kan ett ökat erkännande bidra till att kvinnans historia inte behöver vara svaret 

på hennes framtid.            

 Det sociala arbetets perspektiv på rättsprocessen har synliggjort vad som behövs 

för att ge våldsutsatta kvinnor som genomgår en rättsprocess det stöd de är i behov av 

och har rätt till. Jag anser att en del av socialpedagogikens uppgift är att problematisera 

och analysera relationen mellan samhälleliga strukturer och individuella livsvillkor för 

att motverka hinder för delaktighet i samhället. Genom att identifiera problem som kan 

uppstå när en våldsutsatt kvinna genomgår en rättsprocess är det möjligt att få en bild av 

vad som behöver förändras. Den teoretiska tillämpningen har även möjliggjort förslag  

på hur denna förändring kan se ut. Kunskapen som studien producerat kan vara till hjälp 

för professioner inom både det sociala och det juridiska området. Med kännedom om 

hur bemötandet under en rättsprocess kan se ut och vilka konsekvenser det medför kan 

arbetet med brottsoffer bli bättre.  

 Studien bekräftar till större del resultaten från tidigare forskning som vittnar om 

bristande kunskaper om både våldet och kvinnans behov vilket leder till 

skuldbeläggning, misstro och uteblivna insatser (Brännvall, 2016; Burman, 2007; 

Meyer, 2016; Pratt-Eriksson et al., 2014; Robinson & Tregidga, 2007). Samtidigt 

beskriver samtliga informanter en förbättring av att bemöta kvinnor som drabbats av 
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mäns våld i nära relationer. Ett resultat som ändå måste ses som positivt även om flera 

hinder kvarstår. Då forskningen ser ut att upprepa samma resultat av brister upplever jag 

ändå det bekymmersamt att förändringen går långsamt och till stor del verkar handla om 

personbunden kompetens snarare än förankrad kunskap i alla led. Jag funderar över vad 

som saknas för att åstadkomma en reell skillnad? Tidigare forskning betonar vikten av 

individuella lösningar samt att lyssna till kvinnans kunskap om hennes unika behov 

(Brännvall, 2016; Burman, 2007; Bybee & Sullivan, 2005; Nichols, 2013; Pratt-

Eriksson et al., 2014; Scheffer Lindgren, 2009; Wright & Johnson, 2012). Ett sätt att 

verkligen använda sig av de utsatta kvinnornas kunskaper i ett förändringsarbete kräver 

kanske mer än individuella riskbedömningar och egenmakt som vägledning. Jag tänker 

att det kan finnas möjligheter för en tvärvetenskaplig samverkan med representanter 

från socialt arbete, rättsväsendet och drabbade kvinnor för att gemensamt finna 

alternativ till förändring genom olika erfarenheter. Om kvinnor som tidigare varit offer 

inkluderas i utformningen av en bättre samverkan mot våldet kanske målgruppen kan gå 

från socialt utsatta till socialt erkända. Att undersöka hur detta kan se ut är mitt förslag 

till framtida forskning.          

 Till sist anser jag att såväl internationella hälsorapporter som nationella lagar 

och reformer synliggör problemet med mäns våld mot kvinnor samtidigt som ett 

samhällsansvar lyfts för att motverka våldet och dess effekter. Principen förmedlar en 

bild av att våldsutsatta kvinnor inte ska behöva stå ensamma men studien visar på flera 

brister inom området. Undersökningens resultat ger förslag på hur principen kan 

efterlevas om handlingar av erkännanden blir en förankrad praktik. Min uppfattning är 

att brottsstatistik kan initiera metoder, insatser och förebyggande arbete på flera nivåer 

men då krävs det att brott lagförs och att våldsutsatta kvinnor finner mening med att 

anmäla de brott de varit utsatta för. 
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BILAGA 1: Intervjuguide 

POLISANMÄLAN, FÖRHÖR & UTREDNING 

1. Hur brukar kvinnan uppleva sitt första möte med polis? 

2. När en polisanmälan är gjord vilka tankar och känslor är vanligt 
förekommande? 

3. Vilka faktorer kan du se påverkar kvinnans upplevelse av polisens 
bemötande? Exempelvis kompetens, kön, tillgänglighet, språkbruk? Osv. 
 -På vilka sätt har det betydelse? 

4. Vad upplever du fungerar bra respektive dåligt under förhör och utredning 
från rättsväsendets sida? 

5. Vilka är de vanligaste orsakerna till att polis eller åklagare väljer att lägga ner 
en förundersökning och hur lång tid brukar kvinnan få vänta på besked? 
 -Hur informeras kvinnan om att utredningen lagts ner? 

RÄTTEGÅNGEN 

6. Vilken information får kvinnan om rättegångsprocessen och av vem blir hon 
informerad? 

7. Hur hanteras kvinnans position som målsägande till en åtalad som hon är 
eller varit i en nära relation med? 

8. Hur ser du på rättsprocessens förmåga att bedöma och förhålla sig till annat 
våld än det fysiska? 
 -Möjligheter, hinder? 

9. På vilka sätt ser du att olika kvinnors sätt att vara och tala på, påverkar 
bemötandet under rättsprocessen?  
 -Ser ni även skillnad på bedömning av våldet kopplat till kvinnans   
 personliga egenskaper?    
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10. På vilka sätt ser du att olika personer i rättssalen sätt att vara och tala på, 
påverkar kvinnans upplevelse under rättegången? Exempelvis åklagare, 
försvarare, domare, vittnen, mannen m.fl. 

11. Hur brukar kvinnan uppleva det när hennes mest privata blir offentligt? 
 -Hur hanterar de juridiska personerna detta faktum? 

EFTER DOM 

12. Vilka reaktioner kan uppstå hos kvinnan efter det att hon fått besked om 
brottspåföljden? 

13. Hur påverkar den juridiska processen kvinnans möjligheter att ta sig loss 
från våldet och bearbeta sin utsatthet? 
 -Vad kan hämma, vad kan främja? 

14. Hur upplever kvinnan att domen överensstämmer med hennes egen 
erfarenhet av vad som har hänt? 

15. Vad är det kvinnorna behöver för att en polisanmälan ska kännas 
meningsfull? 

16. Hur skulle du beskriva innebörden av bearbetning för en våldsutsatt 
kvinna?  
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BILAGA 2: Informationsbrev 
 

Hej,      
      
Malin heter jag och läser min sista termin på socialpedagogiska programmet från 
Högskolan Väst i Trollhättan. Under våren skriver jag min kandidatuppsats med syfte 
att undersöka hur stödpersonal upplever rättsprocessens påverkan på våldsutsatta 
kvinnor samt vilka konsekvenser det får för kvinnans möjlighet att återhämta sig från 
våldet. 

Lagen om grov kvinnofridskränkning skapades som en åtgärd för att belysa mäns våld 
mot kvinnor som ett samhällsproblem samt ge utökat skydd och stöd till våldsutsatta 
kvinnor. Att polisanmäla förutsätter ofta att du som våldsutsatt i en nära relation 
påbörjat en bearbetning av det våld du är eller varit utsatt för. För många kvinnor är 
bemötandet utifrån avgörande för att kunna bekräfta den egna utsattheten och påbörja 
återhämtning.  

När jag inte är student arbetar jag själv som samordnare på en en kvinnojour och jag vet 
att det finns många yrkesverksamma därute som sitter inne med bred kunskap och 
erfarenhet av det min forskningsfråga ämnar att undersöka. Intervjun består av 16 frågor 
och tar ca 45-60 minuter. Tid och plats kan jag försöka anpassa efter era möjligheter. 
Om ett deltagande i studien blir aktuellt tar jag hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Det innebär att jag behöver informera er om att deltagandet 
är frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun och ditt deltagande. Ditt 
deltagande behandlas konfidentiellt och studiens resultat kommer endast användas till 
forskningsändamålet. För att kunna göra en analys av svaren behöver jag spela in vårt 
samtal, det är endast jag som kommer avlyssna materialet. 

Kontakta mig gärna om frågor eller funderingar uppstår. Ser fram emot att höra från er! 

Vänligen, Malin  

Malin Brandel Ericsdotter (Student)     Linnéa Åberg (Handledare) 
malin.xxxxxxx@gmail.com     linnea.aberg@hv.se
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