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FÖRORD 
 
Våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem som är aktuellt och berör alla och därför 
kändes detta uppsatsämne mycket angeläget för oss. Att få en chans att eventuellt 
förbättra arbetet med våldsutsatta kvinnor känns som en meningsfull grund att bygga 
uppsatsen på. Att Trollhättans Stad satsar mycket på just dessa frågor är också en 
bidragande faktor till val av uppsatsämne. 
 
Initiativet till denna uppsats togs av enhetschefen för Kriscentrum för män, kvinnor och 
barn, Gerd Holmgren och dåvarande folkhälsosamordnare i Trollhättans kommun, Tove 
Corneliussen. Vi vill rikta ett stort tack till dem båda för initiativet till detta mycket 
intressanta och viktiga uppsatsämne samt för all hjälp vi fått under arbetets gång, 
ovärderligt! Vi vill även passa på att tacka vår handledare Annika Jakobsson för allt 
stöd och all hjälp. 
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SAMMANFATTNING 
 
Svensk titel: En kvalitativ undersökning av hur en kvinnofridsinstruktörs-
utbildning har uppfattats och använts av instruktörerna.   
 
Trollhättans Stad arbetar för att hjälpa våldsutsatta kvinnor genom att bland annat 
utbilda så kallade kvinnofridsinstruktörer inom yrkesgrupper som kommer i kontakt 
med våldsutsatta kvinnor. Instruktörerna genomgår en utbildning som tar upp olika 
aspekter av kvinnofridsfrågan och ska sedan fungera som hjälp och stöd för sina 
medarbetare i dessa frågor och även föra kunskapen vidare till dem, detta för att lättare 
kunna identifiera och hjälpa våldsutsatta kvinnor. Syftet med denna undersökning var; 
Att med utgångspunkt i de enskilda deltagarnas erfarenheter, beskriva och analysera 
hur kvinnofridsinstruktörsutbildningen uppfattats av instruktörerna samt dess påverkan 
på kvinnofridsarbetet inom utvalda verksamheter i Trollhättan. 
 
Datainsamlingen gjordes genom fyra öppet riktade och enskilda intervjuer med 
kvinnofridsinstruktörer inom omsorgssektorn. I analysen framkom två centrala teman 
som beskriver utbildningens betydelse för instruktörerna, varav det ena var trygghet, 
vilket sammankopplades med stöd från andra, såsom medarbetare och chef. Trygghet 
sammankopplades även med självförtroende, vilket ansågs mycket viktigt för att kunna 
ta hand om våldsutsatta kvinnor. Det andra temat var intresse som sammankopplades 
med externt intresse, från exempelvis chefer och medarbetare samt ett personligt 
intresse från instruktörerna själva. Slutsatsen som kan dras av undersökningen är att 
utbildningen har uppfattats som mycket positiv av dem som deltagit och anses ha 
bidragit till en säkerhet hos instruktörerna och även hos de medarbetare som blivit 
utbildade av instruktörerna. Denna säkerhet anses i sin tur ha påverkat möjligheten att 
identifiera och hjälpa våldsutsatta kvinnor på ett adekvat sätt.      
 
Nyckelord; Våldsutsatta kvinnor, Kvinnofridsinstruktörsutbildning, Trygghet, Intresse, 
Trollhättan.   
 



  

ABSTRACT 
 
English title: A qualitative study about how an education for instructors in issues 
concerning domestic violence against women is understood and used in practice. 
 
In the municipality of Trollhättan, issues concerning domestic violence are addressed in 
different ways. To educate instructors about domestic violence within different 
occupational categories that somehow deal with abused women is one of these 
strategies. The instructors participate in training that contains different aspects and 
issues of domestic violence against women and will thereafter serve as support and help 
for their co-workers when it comes to these issues. The tasks of the instructors also 
include spreading the knowledge of these issues as well as being able to identify and 
help abused women in a better way. The aim of this study is to; from the participant’s 
point of view, describe and analyse how the training is understood and how it affects 
working with abused women in selected workplaces in the municipality of Trollhättan.  
 
The collection of data was done through four separate interviews with instructors in the 
occupational field of nursing care, who were asked open-ended questions. During the 
analysis, two major themes arose. The first one was the importance of feeling secure, 
which the respondents connected to support from others, such as managers and co-
workers. This feeling of being secure was also connected with confidence, which was 
found important in the ability to deal with abused women. The second theme was 
interest, which was found to be connected to external interest as well as personal 
interest from the instructors themselves. The conclusion that one can draw from the 
analysis is that the training gave the instructors a positive experience and provided 
them, as well as their co-workers, with a sense of security and confidence when dealing 
with domestic violence issues in their work. This confidence is found to have a positive 
effect on the ability to identify and help abused women.  
 
Keywords: Domestic violence, Abused Women, Education, Security, Interest, 
Trollhättan.   
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INLEDNING 
 
Ett av de vanligaste sätten som kvinnor blir utsatta för våld på är enligt 
Världshälsoorganisationens (WHO) rapport World Report on Violence and Health 
partnerrelaterat våld. Rapporten visar att våld mot kvinnor förekommer i alla länder, i 
alla socioekonomiska grupper och i alla kulturer och religioner (1). 
 
På FN: s kvinnokonferens 1995 i Peking togs en handlingsplan fram för att förbättra 
kvinnors situation. Handlingsplanen syftar till att öka jämställdheten mellan män och 
kvinnor och att kvinnor ska ha samma mänskliga rättigheter som män har (2). 
  
Våld mot kvinnor är ett stort och viktigt folkhälsoproblem som förekommer överallt. 
Vidare är fenomenet våld mot kvinnor ett problem som finns på alla nivåer i samhället 
och som därför kan och bör motarbetas på alla nivåer i samhället, vilket syns i 
regeringens kvinnofridsreform (1998). I reformen föreslås en satsning på fortbildning av 
yrkesgrupper verksamma inom myndigheter som handlägger fall med våld mot kvinnor 
(3). 
 
Ett exempel på hur kvinnofridsarbete kan bedrivas finns i Trollhättans kommun som 
arbetar aktivt för att förebygga våld och för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. En av 
strategierna är att utbilda kvinnofridsinstruktörer inom olika yrkesgrupper som kommer 
i kontakt med våldsutsatta kvinnor. Instruktörerna genomgår en utbildning som tar upp 
ämnen som våld inom nära relationer och dess förklaringsmodeller, statistik, vad som 
kännetecknar en våldsutsatt och mycket mer. Efter utbildningen är syftet att instruktören 
ska fungera som bollplank och som stöd för sina kollegor och även utbilda kollegorna, 
allt för att lättare kunna identifiera och hjälpa våldsutsatta kvinnor (4). 
 
Kvinnofridsinstruktörsutbildningen har bedrivits i Trollhättan sedan år 2002 och är nu i 
behov av en undersökning av hur utbildningen uppfattats och hur kunskaperna används 
av kvinnofridsinstruktörerna. Detta för att få en uppfattning om den upplevda nyttan av 
utbildningen och även få en uppfattning av vad som behöver förbättras i utbildningen 
och arbetet efter utbildningen.  
 
Uppsatsämnet och undersökningen initierades av Folkhälsoplaneraren i Trollhättan samt 
av enhetschefen för Kriscentrum för kvinnor, män och barn och syftar till att undersöka 
kvinnofridsinstruktörernas uppfattningar av utbildningen och av vad utbildningen gett 
dem, både kunskapsmässigt och praktiskt.  
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BAKGRUND 
 
Centrala begrepp 
I litteraturen som rör kvinnofridsfrågor samt våldsfrågor används en mängd olika 
begrepp för att beskriva snarlika om än inte exakt lika fenomen. Vi har valt att använda 
oss av alla dessa olika begrepp för att ge en nyanserad bild av fenomenet samt för att 
behålla den innebörd av begreppen som finns i originalkällan.   
 
Misshandel är enligt Nationalencyklopedin (NE) (5); 
 
”brott mot liv och hälsa som består i att man tillfogar en annan person kroppsskada, 
sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller annat liknande tillstånd” 
(Elektronisk upplaga)  
 
Våld är enligt samma källa (5);  
 
”användning av fysisk styrka som påtrycknings- eller bestraffningsmedel mot ngn” 
(Elektronisk upplaga)  
 
Grov kvinnofridskränkning eller kvinnofridsbrott är enligt NE (5) termerna för fridsbrott 
som karakteriseras av att:  
 
”En kvinna utsätts för upprepade övergrepp av en man som hon är eller har varit gift 
med eller som hon bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande 
förhållanden. De brottsliga gärningarna kan vara brott mot liv och hälsa, mot frihet 
och frid eller sexualbrott. Gärningarna skall också vara ett led i en upprepad kränkning 
av kvinnans integritet och vara ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla.” 
(elektronisk upplaga)  
 
I socialstyrelsens Våldsutsatta kvinnor - Ett utbildningsmaterial för hälso- och 
sjukvårdens personal (6) beskrivs begreppen mäns våld mot kvinnor, familjevåld, 
kvinnomisshandel och sexualiserat våld utifrån Mona Eliassons förklaring av 
beteckningarna i Mäns våld mot kvinnor (7). Sammanfattningsvis beskrivs begreppen 
som följer: 
 
Familjevåld syftar på våld mellan personer i samma hushåll enligt Eliasson (7). 
Socialstyrelsen (6) tillägger att detta begrepp inkluderar även våld så som 
barnmisshandel och våld mot äldre samt att i begreppet mäns våld mot kvinnor är 
maktrelationen mellan könen mer framträdande. 
 
Kvinnomisshandel är ett begrepp som enligt Eliasson (7) beskriver mäns våld mot 
kvinnor de har en relation med. 
 
Sexualiserat våld grundar sig i synen på kvinnan som ett sexualobjekt och kan även 
användas i maktsyfte enligt Eliasson (7). 
 
I Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) rapport ”Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor 
i nära relationer” (8)  beskrivs begreppet dödligt våld som följande; 
 
”De polisanmälda fall av våld som lett till döden, det vill säga mord, dråp, misshandel 
med dödlig utgång samt misshandel eller grov misshandel och vållande till annans död 
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och som av rättsväsendet slutgiltigt bedömts som kriminellt dödligt våld.” ( Brå, 
”Utveckling av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer”, sid. 10)  
 
Hans Ytterberg (9) (HomO, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 
läggning) kommenterar begreppen våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor i 
sitt yttrande över betänkandet ”Slag i luften – En utredning om myndigheter, mansvåld 
och makt” (9). Våld i nära relationer används av myndigheter i syftet att även inkludera 
våld i homosexuella parförhållanden, men i utredningen ”Slag i luften” föreslås istället 
begreppet mäns våld mot kvinnor för att inte aspekten av könsmaktsordning ska 
försvinna ur begreppet. Ytterberg kritiserar utredningens användning av begreppet mäns 
våld mot kvinnor och menar att den stärker den heteronormativa uppfattningen om 
parrelationer och missar vissa särskilt utsatta grupper. I rapporten (8) tilläggs att 
begreppet nära relation i sammanhanget betyder att gärningsmannen var då brottet 
utfördes eller innan detta tillfälle, gift, förlovad, sammanboende med eller pojkvän till 
offret. 
 
Våld mot kvinnor 
I Sverige är kvinnofridsbrott ett till synes växande problem, de senaste 10 åren har 
anmälningar som rubricerats som misshandel av kvinnor ökat med drygt 20 procent. En 
högre anmälningsbenägenhet kan ligga bakom ökningen men en faktisk ökning av 
våldet är också möjlig. Samtidigt har synen på våld inom nära relationer skiftat från att 
anses vara ett problem som ska lösas inom familjen till ett samhällsproblem. Detta har 
lett till att just denna typ av våld, särskilt våld riktat mot kvinnor fått allt mer 
uppmärksamhet till exempel genom skärpt lagstiftning och ökat förebyggande arbete 
(10). 
 
Brottsrubriceringen ”grov kvinnofridskränkning” trädde i kraft år 1998 i Sverige (10). 
Enligt BRÅ (11) har antalet anmälda fall av grov kvinnofridskränkning ökat från 198 år 
1998 till hela 2 514 anmälningar år 2007, siffrorna gäller i Sverige. Det relativt låga 
antalet anmälningar år 1998 kan bero på den långa implementeringstiden för den nya 
brottsrubriceringen. Detta innebär att det tar en viss tid innan de brott som ska 
rubriceras som grov kvinnofridskränkning verkligen rubriceras som sådana, istället för 
till exempel misshandel (10). Ny statistik från BRÅ:s undersökning Nationell 
Trygghetsundersökning 2008 (12) visar att 38 procent av kvinnor som utsatts för 
misshandel av en närstående man, anmäler brottet.  
 
I en majoritet av fallen där en kvinna utsätts för våld utan dödlig utgång är 
gärningsmannen bekant med kvinnan. År 2006 anmäldes 25 491 fall av misshandel utan 
dödlig utgång mot kvinnor, i 18 353 av dessa var kvinnan bekant med gärningsmannen 
och 14 158 av dessa skedde dessutom inomhus (13). År 2007 anmäldes 25 676 fall av 
misshandel utan dödlig utgång mot kvinnor, i 18 745 av fallen var kvinnan bekant med 
gärningsmannen och 14 717 av dessa fall skedde inomhus (11). 
 
Den ökade anmälningsbenägenheten till trots tros mörkertalet vara högt. Detta framgår 
vid en jämförelse mellan anmälningsstatistiken och svaren från 
Brottsoffermyndighetens och Rikskvinnocentrums enkätstudie Slagen Dam (14). I 
studien ställdes frågor om våld till 10 000 kvinnor i Sverige, med en svarsfrekvens på 
70 procent. Ur studien framgår bland annat att mer än var tredje kvinna uppger sig 
någon gång ha blivit misshandlad av en tidigare sambo eller man. 46 procent av 
kvinnorna angav att de någon gång efter sin 15-årsdag utsatts för våld av en man, en 
siffra som inkluderar både psykiskt och fysiskt våld. Vid fall av endast fysiskt våld är 
siffran 25 procent. Våldet förekommer dock i såväl psykisk som fysisk och sexuell 
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form. 27 procent uppger även svar som tyder på att våldet, både det psykiska och det 
fysiska varit systematiskt. Studien visar även att våldet kan fortsätta även efter att 
kvinnan brutit sig loss ur den våldsamma relationen och kan även trappas upp i 
samband med separation. Den vanligaste platsen där våldet utövas, oavsett relationen 
till gärningsmannen, är i kvinnans eget hem. 
   
Orsaker till partnerrelaterat våld  
Modellen nedan visar att orsaker till partnerrelaterat våld är relaterade till olika nivåer 
och faktorer i samhället, vilket innebär att problemet också bör angripas på de olika 
nivåerna. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Särskilt utsatta grupper  
Våldet mot kvinnor är utbrett i samhället oavsett socioekonomisk status och kulturell 
bakgrund (14). Dock finns bland våldsutsatta kvinnor, vissa grupper som är mer utsatta 
än andra på olika sätt, till exempel genom att befinna sig i en beroendeställning, eller 
genom att inte ha samma tillgång till hjälp och stöd som andra våldsutsatta kvinnor. 
 
Enligt Amnestys rapport Har ej prioriterat frågan (15) som bygger på enkätsvar från 
214 av landets 290 kommuner behöver Sveriges kommuner anpassa hjälpen för 
våldsutsatta kvinnor efter deras särskilda behov. Detta gäller i synnerhet kvinnor med 
alkoholproblem, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor med funktionshinder och 
kvinnor som lever i samkönade relationer. I dessa fall är det vanligare att kvinnor som 
utsatts för våld i en nära relation inte får den tillgång till hjälp hon har rätt till, inte 
uppmärksammas eller inte nås med information. Specialiseringen kring fall som dessa, 
men även vad gäller fall med äldre och psykiskt sjuka måste utvidgas.  
 

Figur 1. Modell över orsaker till partnerrelaterat våld ur ”Myndighetsgemensamma 
uppdrag om våld mot kvinnor – Slutredovisning” av Socialstyrelsen, (18) s. 14.   
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Enligt U. S. Bureau of Justice Statistics i Elder mistreatment in women (16) är kvinnor 
över 50 år, i USA, mindre benägna att anmäla om de utsatts för våld än yngre kvinnor. 
Äldre kvinnor kan också vara dubbelt utsatta, då de dels kan befinna sig i en särskild 
beroendeställning till gärningsmannen, som även kan ha rollen som vårdare av kvinnan. 
Således kan kvinnan utsättas för våld av både mannen och från utomstående 
vårdpersonal. Skillnaden ligger i att fysiskt våld är vanligare i en nära relation medan 
den vanligaste misshandeln i en vårdrelation är förbiseende av behov eller att kvinnan 
nekas vård eller ignoreras. En beroendeställning tillsammans med en större sårbarhet 
ökar risken för misshandel av äldre kvinnor. Sjuksköterskor anges också i artikeln även 
finna det svårt att identifiera och upptäcka äldre kvinnor som utsatts för våld, eftersom 
tecknen på misshandeln kan vara vaga samtidigt som kvinnorna kanske inte vågar 
medge att de utsatts.  
 
Enligt rapporten Våld mot personer med funktionshinder utgiven av BRÅ (17) 
karakteriseras våld mot personer med funktionshinder främst av tre saker: osynlighet, 
sårbarhet och beroende. Funktionshinder innebär en ”begränsning av en individs fysiska 
eller psykiska funktionsförmåga” (5). Osynlighet finns särskilt hos personer som på 
grund av sitt funktionshinder har svårigheter med att uttrycka sig, eller vars enda 
kontakt med omvärlden sker genom vårdare eller ett fåtal nära kontakter. Personer med 
funktionshinder kan även ha dåliga möjligheter att skydda sig eller att få tillgång till 
eller tillgodogöra sig information. Personer med funktionshinder har, som äldre 
personer, ofta en särskild beroendeställning till gärningsmannen vilket ofta ökar 
sårbarheten och problematiken kring denna typ av våld. Problematiken försvåras 
ytterligare av att våldet kan komma från flera håll samtidigt, alltså både från partner och 
från vårdare (17). 
 
Hur utvecklingen ser ut vad gäller misshandel mot personer med funktionshinder är 
svårt att säga på grund av bristande uppgifter, det finns särskilda svårigheter med att 
inhämta information från just denna grupp och i just denna fråga. Forskningen inom 
detta område är också bristfällig och det finns ont om beskrivande studier i ämnet. För 
att kunna fördjupa denna kunskap behöver frågan göras mer synlig enligt BRÅ: s 
rekommendationer (17), men den informationen som finns behöver även spridas. Det 
behövs, enligt BRÅ, inte bara ökad kunskap om våld mot personer med 
funktionshinder, utan även andra riskgrupper, och därtill behövs jämförande studier 
göras mellan dessa grupper. Könsspecifika analyser har inte kunnat utföras om 
förekomsten av våldet, men SCB: s undersökningar visar på att personer med 
funktionshinder utsätts för våld i lika hög grad, eller högre grad, än den allmänna 
svenska befolkningen. Enligt BRÅ: s litteraturstudie (17) om ämnet visar det sig även 
att mer än hälften av de personer med psykiskt funktionshinder som studerats uppger att 
de någon gång utsatts för våld. Detta tyder på att personer med psykiskt funktionshinder 
är en särskilt utsatt grupp.  
 
Åtgärder för bemötande av våldsutsatta och kunskap hos vårdpersonal  
Då kvinnor som utsätts för våld kommer i kontakt med myndigheter är det framförallt 
vården de kommer i kontakt med och således inte polisen. Anmälningsbenägenheten 
framgår i enkätstudien ”Slagen Dam” (14) vara runt 9-13 procent. Särskilt i fall av 
sexuellt våld är anmälningsfrekvensen låg. En orsak till varför kvinnor väljer att inte 
anmäla fall av misshandel av en man kan bland annat vara en tro på att polisen inte kan 
göra något. Den allra vanligaste angivna orsaken i studien till utebliven anmälan var en 
känsla av att händelsen var för obetydlig för en anmälan (46 procent av svaren). Av de 
kvinnor som sökt hjälp, var störst andel (84 procent) nöjda med den hjälp de fått från 
hälso- och sjukvården. 66 procent av de kvinnor som sökt hjälp hos psykiatrin var nöjda 
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med den hjälp de fick. De som sökt hjälp hos socialtjänsten och socialjour var till större 
delen missnöjda.  
 
Att systematiskt inom hälso- och sjukvården fråga kvinnor om misshandel kan enligt 
Socialstyrelsen (18) leda till att kvinnor får den hjälp de behöver i de fall de utsatts för 
våld i en nära relation. Förutsättningarna är dock att den personal hon möter dels har tid 
att ta upp frågan men också känner trygghet i behandlandet av frågan som hälso- eller 
sjukvårdare. För detta måste personalen i sin tur ha ett gott stöd i form av handledare 
eller andra arbetskamrater.  
 
När Socialstyrelsen (19) år 2001 drev ett screeningprogram där kvinnor som besöker 
vårdmottagningar, systematiskt frågades om våld, framkom ett antal problem i 
implementeringsstadiet av screeningen. Faktorer som kan få vårdpersonal att tveka inför 
att fråga kvinnor om våld i hemmet är tidsbrist, oro över de tillfrågade kvinnornas 
reaktioner på frågan samt en tro att följderna skulle bli för stora att hantera. 
 
En amerikansk studie (20) visar att det är möjligt att öka screening efter våld i nära 
relationer genom handlingscentrerade interventioner hos sjukvårdspersonal. Detta trots 
tidigare upplevelser av att interventioner som försökt att förändra handlingsbeteenden 
haft väldigt blandade resultat. Studien gjordes på sjukvårdspersonal som var utbildade i 
kvinnofridsfrågor och screening efter våld i nära relationer och därmed skulle fungera 
som en resurs på sin arbetsplats. Studien gick ut på att genom intervjuer med patienter 
se hur effektiv en sådan instruktörsutbildning varit i att få till stånd en förändring i 
beteendet hos sjukvårdspersonal just vad gäller att screena och systematiskt fråga efter 
våld i nära relationer hos sina patienter. En ökning av screeningen kunde mätas, vilket 
innebär att det var mer troligt att kvinnliga patienter hade tillfrågats efter interventionen. 
Enligt artikeln kan interventionens framgång delvis bero på klinikernas förmåga att 
anpassa interventionen till deras egna behov, vilket kan vara en strategi att överväga för 
att få en förändring i beteendet hos personalen. 
 
I Sverige har utbildningsmaterial för att förbättra och underlätta vårdpersonalens 
bemötande av våldsutsatta framtagits av Rikskvinnocentrum (21). I materialet tas bland 
annat upp hur man skall kunna identifiera kvinnor som utsatts för våld samt vilka tecken 
och symtom som kan indikera på detta. Även frågor om bemötande tas upp samt tips 
och riktlinjer för hur personal kan tänkas gå tillväga i mötet med en våldsutsatt kvinna. 
  
År 1997 föreslog regeringen i proposition 1997/98:55 (3) lagändringar för att motverka 
det könsrelaterade våldet. Propositionen behandlar även förebyggande åtgärder som 
strävar efter att motverka mäns våld mot kvinnor, genom att främst arbeta för ökad 
jämställdhet. För att på ett effektivt sätt kunna motverka det könsrelaterade våldet 
behandlas också vikten av att fortbilda personal inom myndigheter och yrkesgrupper 
som genom handläggning eller på annat sätt kommer i kontakt med våldsutsatta 
kvinnor. Fortbildningen skulle innebära en ökad kunskap om könsrelaterat våld, såsom 
exempelvis våldets bakomliggande mekanismer samt kunskaper om hur kvinnor utsatta 
för våld kan upptäckas. Personal ska även kunna ge våldsutsatta ett adekvat bemötande 
och förbättra handläggningen av dessa ärenden. I propositionen nämns även att ett ökat 
stöd skall ges till kvinnojourer som ett exempel för ett ökat skydd, stöd och hjälp för 
våldsutsatta kvinnor. Ansvaret hos myndigheter både centralt och regionalt förtydligas 
också, då dessa i uppdrag från regeringen förväntas att regelbundet redovisa vilka 
åtgärder som vidtagits för att förebygga våldsbrott mot kvinnor. I uppdraget ingår också 
att utarbeta policydokument, utveckla samarbetet med andra myndigheter och 
frivilligorganisationer samt att hålla sig uppdaterade på ämnet även internationellt. 
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Den ovan nämnda proposition tar upp vikten av att utbilda personer inom myndigheter 
där personalen kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor (3). Detta arbetar 
Trollhättans Stad med genom att utbilda så kallade kvinnofridsinstruktörer inom vissa 
myndigheter.  
 
Kvinnofridsarbete i Trollhättan 
Folkhälsoarbetet i Trollhättans kommun bedrivs av ett folkhälsoråd som bildades 1995 
och som är ett samarbete mellan Trollhättans Stad, Hälso- och sjukvårdsnämnden i 
Trestad, primärvården, polismyndigheten och räddningstjänsten. Folkhälsorådet i 
kommunen fungerar som styrgrupp för kvinnofridsarbetet (22). 
 
I Trollhättan bildades en kvinnofridsgrupp 1999 där representanter från olika 
myndigheter såsom socialtjänsten, polisen, primärvården, folkhälsoenheten, 
utbildningsförvaltningen samt frivilligorganisationer ingår. 
 
Det första kommunala handlingsprogrammet i kvinnofridsfrågan antogs av Trollhättans 
Stad år 2000 och en ny handlingsplan antogs år 2006.  Som ett delmål i både 
handlingsplanen från år 2000 och från år 2006 beskrivs att all personal som kan komma 
i kontakt med våldsutsatta kvinnor ska ha den kompetens som krävs för att kunna hjälpa 
kvinnan. Åtgärden som står beskriven för att nå detta delmål är bland annat att det ska 
finnas kvinnofridsinstruktörer med spetskompetens inom kvinnofridsfrågor på 
arbetsplatserna (23). 
 
Våren 2008 antogs en ny hälsopolitisk handlingsplan för perioden 2008-2011 i 
Trollhättan (22). Ett av de fokusområden som behandlas i handlingsplanen gäller det 
nationella folkhälsomålet ekonomisk och social trygghet vilket innefattar 
kvinnofridarbetet (24, 25). Vidare tar handlingsplanen (22) upp de övergripande mål 
som finns med kvinnofrids-arbetet i kommunen och de lyder som följer:  
 
1. Kvinnor skall känna sig trygga och själva kunna bestämma över sina liv. 
2. Antalet män som gör sig skyldiga till våld mot kvinnor skall minska. 
3. Kvinnor utsatta för relationsbetingat våld samt deras barn skall ges hjälp och stöd 
genom samordnade insatser. 
4. Antalet fall av våld mot kvinnor skall minska. 
  
(Folkhälsorådet, ”Hälsopolitisk handlingsplan 2008-2011”, sida 12) (22) 
 
I handlingsplanen tas också upp delmål och åtgärder i form av bland annat utbildning av 
personal som känns igen från handlingsplanen för kvinnofrid som antogs år 2006, där 
ett av delmålen var att utbilda kvinnofridsinstruktörer inom olika verksamheter såsom 
socialtjänst och polis. Här tas även upp som delmål att samverkan mellan myndigheter 
ska förbättras och att Trollhättans Stad ska kunna vara ett stöd för andra kommuner i 
kvinnofridsfrågan. Vidare tar handlingsplanen (22) upp stöd och hjälp till barn som 
bevittnat våld, stöd till förändringsarbete för män med aggressionsproblematik samt en 
ökad kunskap om hedersrelaterat våld. 
 
Kvinnofridsinstruktörsutbildningen i Trollhättan 
Kvinnofridsinstruktörsutbildningen i Trollhättan startade år 2002 och ingår i den 
handlingsplan i kvinnofrid som kommunen antog år 2000. Arrangör för utbildningen är 
Resurscentrum för Kvinnofrid Väst. I Trollhättan utbildas instruktörer inom polisen, 
socialtjänsten, primärvården samt inom omsorgssektorn. Inom omsorgssektorn har 12 
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instruktörer utbildats.   
  
Utbildningen innefattar bland annat: statistik över våld mot kvinnor, våldets förklarings-
modeller (såsom normaliseringsprocessen och våldsspiralen), identifiering av 
våldsutsatta kvinnor, bemötande av våldsutsatta kvinnor, samverkan vid 
kvinnofridsärenden och barn som bevittnat våld. Utbildningen sker med hjälp av 
föreläsningar, film och diskussioner.  
 
Efter utbildningen ska kvinnofridsinstruktörerna fungera som kontakt och stödpersoner 
på arbetsplatsen, med spetskompetens inom kvinnofridsfrågan. Tanken är att 
kunskaperna från utbildningen ska spridas till övrig personal i instruktörens verksamhet. 
Man ska även arbeta med rutiner och policy i kvinnofridsärenden på arbetsplatsen samt 
arbeta med samverkan mellan myndigheter i frågan. Kunskaperna som förvärvats under 
utbildningen ska underhållas genom inbjudningar till föreläsningar och liknande samt 
återträffar med instruktörerna.   
 
I Rapport från instruktörsutbildning i kvinnofrid 2002-2006 (4) finns ett antal effekter 
beskrivna, som kommer att användas som mål med utbildningen. Dessa mål eller 
effekter med utbildningen kan sammanfattas som följer: Personalen ska ha en allmän 
grundkunskap om relationsbetingat våld. Det ska vara lättare för personalen att 
identifiera våldsutsatta kvinnor, män med aggressionsproblematik och barn som 
bevittnat våld. Bemötandet av dessa ska även förbättras. Vidare ska även samarbetet 
mellan myndigheter förbättras och kunskap om samarbetet ska finnas hos all personal i 
de berörda verksamheterna. 
 
Trollhättans Stad har arbetat med kvinnofridsinstruktörsutbildningen sedan år 2002 och 
är nu i behov av en undersökning av hur utbildningen uppfattats och hur kunskaperna 
används av kvinnofridsinstruktörerna. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syfte  
Att med utgångspunkt i de enskilda deltagarnas erfarenheter, beskriva och analysera 
hur kvinnofridsinstruktörsutbildningen uppfattats av instruktörerna samt dess påverkan 
på kvinnofridsarbetet inom utvalda verksamheter i Trollhättan. 
 
Frågeställningar 
- Hur har kvinnofridsinstruktörsutbildningen uppfattats av dem som deltagit? 
- Vad anser kvinnofridsinstruktörerna att utbildningen har bidragit med, både 

kunskapsmässigt och praktiskt?  
 
Avgränsningar 
Som planeringsmodell för studien används en ramfaktorteoretisk utgångspunkt vilket 
innebär att en avgränsning i vad som undersöks kan göras. Ramfaktorteorin behandlar 
ett sätt at se på utbildningar och resultaten av dem. Teorin fokuserar på de processer i 
utbildningen som leder till resultat och vilka olika villkor eller ramar som finns för 
dessa processer. Teorin har tre fokusområden; bakgrund, process och utfall (26). Denna 
uppsats fokuserar på utfalls- och resultatdelen av teorin, då syftet är att undersöka vad 
och hur utbildningen påverkat arbetet (se avsnitt om ramfaktorteori, sida 10-11). Dock 
belyses även den del av teorin som behandlar bakgrund, då mål och innehåll i 
utbildningen tas upp.   
 
Fokus ligger på individens uppfattningar om utbildningen, vilket syns i syfte och 
frågeställningar. Vidare har avgränsning gjorts när det gäller antal intervjuer, där fyra av 
12 utbildade intervjuas. Detta beror på den tid vi haft till förfogande. 
 
Vad gäller särskilt utsatta grupper, kommer respondenterna främst i kontakt med äldre 
och funktionshindrade kvinnor i sitt arbete, då är verksamma inom omsorgssektorn. 
Detta motiverar en avgränsning till dessa grupper i bakgrunden och mer tyngd på dessa 
grupper i intervjufrågorna. Dock kommer även andra särskilt utsatta grupper tas hänsyn 
till i intervjuerna men något särskilt fokus kommer inte läggas på dessa. 
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METOD  
 
Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar samt med hänsyn till aspekter såsom tid, 
har metod för genomförande arbetats fram med initiativtagarna till uppsatsen. 
Inledningsvis hölls ett möte på Kriscentrum i Trollhättan för att diskutera 
tillvägagångssätt och syfte. Närvarande vid mötet var författarna till uppsatsen och 
dåvarande folkhälsosamordnare i Trollhättan samt enhetschefen för Kriscentrum för 
kvinnor, barn och män. De två sistnämnda fungerade som ämneshandledare under 
uppsatsskrivningen, dock fanns även en handledare från universitetet som fungerade 
som metodhandledare.  
 
Teoretisk ansats 
Kvalitativ ansats 
I studien användes en kvalitativ ansats, då meningen med kvalitativa analyser är att 
försöka finna det unika (27). En kvalitativ ansats motiveras även av uppsatsens syfte, att 
beskriva uppfattningar och få fram det respondenten anser vara viktigast inom ämnet. 
Även analysen har kvalitativ utgångspunkt (se analysavsnitt, sida 13). Då kvalitativa 
analyser kan leda till nya hypoteser som kan användas som formell utgångspunkt för 
fortsatta studier (27), kan en kvalitativ analys av detta slag fungera som en god grund 
för vidare fördjupning i ämnet genom att få fram respondenternas subjektiva 
upplevelser. 
 
Analysen förväntades resultera i en ökad förståelse för det undersökta fenomenet, det 
vill säga utbildningen och vad den bidragit med, men resultatet är inte representerbart 
för en hel befolkning. Syftet i detta fall var att vinna kunskap om ett fenomen i en 
särskild grupp som inte är jämförbar med hela befolkningen. Den ökade förståelsen kan 
till exempel bestå i en mer nyanserad kunskap om fenomenet eller en bredare syn på 
fenomenet, vilket kan uppnås genom att applicera begrepp ur vald teori. De teorier vi 
ytterligare använde oss av i analysen beskrivs senare i detta avsnitt (27).  
 
Fenomenografi 
Vidare hämtades inspiration från fenomenografiska utgångspunkter, eftersom 
undersökningen syftade till att ta reda på hur kvinnofridsinstruktörerna har uppfattat 
utbildningen de genomgått. Fenomenografisk metod syftar till att undersöka 
uppfattningar av något samt att förstå olika sätt att uppfatta något (28).  Den vanligaste 
metoden inom fenomenografin är individuella intervjuer som förs i dialogform, detta för 
att få fram hur respondenten beskriver ett fenomen, i detta fall instruktörsutbildningen 
och dess användbarhet i respondentens arbete. Tanken är också att på så sätt få fram det 
respondenten tycker är viktigast då man genom att beskriva upplevelsen av fenomenet 
fritt, ger en hierarkisk ordning i vad som framträdde tydligast gällande fenomenet (29). 
 
Ramfaktorteori 
Som tidigare nämnts har upplägget av undersökningen sin utgångspunkt i den så kallade 
ramfaktorteorin. Denna teori har utvecklats av bland andra Gustavsson och Dahllöf och 
behandlar ett sätt att se på utbildningar och resultaten av dem. Teorin beskrivs i 
modellen nedan och fokus i denna undersökning har varit på resultat- eller utfallsdelen 
av teorin, då undersökningen syftar till att belysa de upplevda resultaten av 
utbildningen. I denna del av modellen behandlas handlingsutrymme som en viktig del 
för vad utbildningen resulterar i praktiken och även förändringar i organisationen. Den 
del av teorin som behandlar bakgrunden används också i undersökningen då även 
utbildningens innehåll och mål belyses (26, 30).  
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Enligt teorin påverkas möjligheterna att kunna använda ny kunskap i en arbetssituation 
av ett antal faktorer: individegenskaper som framåtanda och vilja att förändra; kursens 
genomförande; kursinnehållets relevans för arbetet; det faktiska handlingsutrymmet 
samt upplevt handlingsutrymme. Målen i utbildningen styr dess utformning och 
påverkar innehållet. Ramarna i utbildningen, så som lokaler, tidsåtgång och 
gruppstorlek påverkar informationen till deltagarna men även möjligheterna till faktiska 
förändringar som utfall. Även deltagarnas förutsättningar påverkar utfallet av 
informationen, och därför bör informationen anpassas därefter. Dessa förutsättningar 
kan bland andra vara: behov, arbetsbelastning, förväntningar, problem i arbetet samt 
förkunskaper. Även kursledningens och lärarnas grundsyn på ämnet och engagemang 
påverkar utfallet. Processen mellan bakgrunden och utfallet berör faktorer som har 
direkt betydelse för utfallet, som exempelvis vilken information som ges och vilket 
material som används i utbildningen. Utfallen delas i teorin upp i resultat, 
handlingsutrymme och effekter. Resultaten syftar till det direkt inlärda, exempelvis i 
form av nya kunskaper, ändrade värderingar och engagemang hos den deltagande 
individen. Även samarbetsförmåga kan ingå i resultaten. Kursrelaterade resultat syftar 
till hur lärare och arbetsformer bedömts av deltagarna. Kunskapsanvändningen varierar 
beroende på faktiskt och upplevt handlingsutrymme. Det upplevda handlingsutrymmet 
influeras i sin tur av kursdeltagarens egna förutsättningar som initiativkraft och 
självsäkerhet. Det faktiska handlingsutrymmet innefattar bland annat personliga 
relationer samt förhållanden på arbetsplatsen. Effekterna i modellen rör 
kunskapsanvändningen, som exempelvis förändringar i deltagarens individuella 
arbetsbeteende, organisatoriska förändringar samt förändringar för medarbetare (30). 

 
 
 
 

 
 

Figur 2. Ramfaktorteoretisk planeringsmodell enligt Lundmark (1992 s 52) (30) 



12  

Datainsamling 
Datainsamling skedde genom fyra öppet riktade intervjuer, vilket innebar att 
diskussionen leddes in på de aktuella ämnena utan att den styrdes alltför mycket. 
Inspiration till intervjumetodik och utformning av intervjufrågor har hämtats från bland 
andra Kvale, Trost (31, 32) och Lantz (27). Intervjuerna skedde med enskilda personer 
under fyra olika tillfällen i ett avskilt rum på kriscentrum för kvinnor i Trollhättan. 
Varje intervju tog runt 40 minuter och dokumenterades med bandspelare och 
anteckningar under intervjun. Båda författarna av uppsatsen var närvarande under 
intervjuerna. Varje intervju inleddes med småprat som följdes av en presentation av 
författarna samt uppsatsens syfte och frågeställningar. Det betonades här att 
uppsatsförfattarna är externa, men att initiativet till uppsatsen kommer från Kriscentrum 
för kvinnor. Efter detta förklarades även hur intervjun skulle gå till, och ett formulär för 
informerat samtycke gicks igenom (se bilaga 1). Respondenterna informerades om att 
frågorna skulle vara av öppen karaktär och fungera mer som diskussionsunderlag samt 
att det som respondenten anser vara av vikt, är det som är centralt i intervjun. 
Intervjuguiden bestod av 23 huvudfrågor med förslag till följdfrågor. Följdfrågorna 
anpassades till svaren från respondenterna och således tillkom även ett antal frågor i 
vissa av intervjuerna. Dessa frågor beskrivs inte i intervjuguiden då de tillkom under 
intervjun (bilaga 2).  
 
Intervjufrågorna togs fram i samarbete mellan uppsatsens författare som även är 
intervjuare samt dåvarande folkhälsosamordnaren i Trollhättans kommun. Målen eller 
de tänkta effekterna i Rapport från instruktörsutbildning i kvinnofrid 2002-2006 (4) 
ligger till grund för intervjufrågorna.  Respondenterna fick innan intervjuerna se ett 
utkast till intervjufrågorna, detta för att skapa en möjlighet att förbättra frågorna och 
förbereda respondenterna på vilka ämnen intervjun kommer att ta upp. I och med detta 
gavs respondenterna även en bättre grund för att fatta beslut om deltagande. 
 
Urval 
Urvalet av intervjudeltagare var selektivt. Då syftet med intervjuerna var att ta reda på 
kvinnofridsinstruktörernas erfarenheter av instruktörsutbildningen var kravet att alla 
respondenter skulle ha genomgått kvinnofridsinstruktörsutbildningen. Samtliga 
respondenter är verksamma inom omsorgssektorn och har varit kvinnofridsinstruktörer 
under minst ett års tid. Kontakten med respondenterna förmedlades och togs till att 
börja med av chefen för Kriscentrum för kvinnor, som har god kännedom om 
instruktörerna. Kontaktuppgifter till respondenterna vidarebefordrades sedan till 
författarna av uppsatsen, som i sin tur kontaktade respondenterna via telefon och i ett 
fall via e-mail. Vid detta kontakttillfälle informerades respondenterna om det 
övergripande syftet med uppsatsen och intervjun och tillfrågades om viljan att delta. 
Vidare bestämdes ett datum för intervjun. Vid ett tillfälle några dagar före intervjun 
kontaktades respondenterna igen för påminnelse om tid och plats för intervjun.    
 
Etiska överväganden 
Samtliga respondenter hade möjlighet att ställa frågor innan de gav sitt informerade 
samtycke, och valde att delta. Respondenterna fick information om att deltagandet är 
frivilligt, samt om studiens syfte, upplägg och hur resultaten kommer att användas. 
Respondenterna tillfrågades om tillåtelse att spela in intervjun samt användning av citat. 
Respondenterna informerades även om att de kommer att avidentifieras i den slutgiltiga 
uppsatsen, således kodades alla namn med bokstäver i rapporten. Inspelningarna och 
anteckningarna från intervjuerna, samt det transkriberade materialet är endast 
tillgängliga för författarna av uppsatsen samt metodhandledaren. Informationen gavs 
muntligt av författarna i samband med intervjusituationen samt genom blanketten för 
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informerat samtycke. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum med endast enskilda 
respondenter och båda uppsatsförfattare närvarande.  
 
Analys 
Intervjuerna skrevs ut ordagrant av de två uppsatsförfattarna och efter detta lästes 
intervjuerna igenom enskilt av författarna för att i ett senare skede kunna jämföra 
resultaten. Innehållsanalys genomfördes i enligt den metod som beskrivits av Granheim 
och Lundman (33). Fokus låg på att beskriva det manifesta innehållet, det vill säga vad 
respondenten säger, till skillnad från det latenta som tolkar den underliggande 
meningen. Dock fanns vissa latenta samband i materialet som påverkar kategoriseringen 
och således blev en del av resultatet. Efter ett antal genomläsningar reducerades texten 
för att den skulle kunna bearbetas lättare. I nästa steg i analysen kondenserades texten 
vilket innebar att den förkortades ytterligare till att endast innehålla det viktiga i 
meningen och av detta material skapades koder för återkommande fenomen i 
intervjuerna. Den kodade texten delades även upp efter innehåll som liknade varandra 
och i sin tur bildade kategorier. All data som är relevant i studien placerades under en 
kategori vars innehåll var distinkt skiljd från de andra kategorierna. En del av dessa 
kategorier delades upp i underkategorier. Teman skapades sedan utifrån underliggande 
meningsbärande enheter som återkom i olika kategorier. Granheim och Lundman (33) 
beskriver de meningsbärande enheter som analysen baseras på som ord, meningar eller 
stycken som kan relateras till varandra genom dess kontext och innehåll. Ett temas 
innehåll inkluderar också det abstrakta och det som inte är direkt synlig i texten. Även 
detta gjordes först enskilt av de båda författarna för att sedan tillsammans bearbeta och 
diskutera koder och kategorier för att kunna överväga fler möjliga alternativ. De olika 
temana representerade det som framgått tydligast i intervjuerna och därmed 
respondenternas uppfattningar av vad utbildningen gett dem. Efter kategorisering 
förklarades samband i materialet och dessa diskuterades med hjälp av teorin. 
Motsägelser relaterades till varandra och förklarades om det var möjligt. Intervjuerna 
tolkades enbart på det som sägs i materialet, i detta fall transkriberingarna, utan att ta 
information till hjälp såsom hur respondenterna i verkligheten agerar (33). 
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RESULTAT 
 
Alla respondenter deltog i samma kvinnofridsinstruktörsutbildning samtidigt och är 
kvinnor mellan 35 och 55 år. Respondenterna har alla vidareutbildat personal i sin 
verksamhet genom bland annat så kallade arbetsplatsträffar, där man informerat om 
kvinnofridsfrågan. Gemensamt för dem alla är de uttrycker ett stort intresse för 
kvinnofridsfrågor, som respondent C uttrycker det; ”alltså, jag har ju alltid varit 
jätteintresserad av de här frågorna”.  
 
Respondenterna uppger sig inte ha haft några särskilda förväntningar på utbildningen i 
förhand. De uttrycker sig positivt om utbildningen och upplever att utbildningen ger en 
generell kunskap om grunderna i kvinnofridsfrågor, som respondent B uttrycker det;  
 
”Jag tycker att den här utbildningen har varit väldigt givande… väldig bredd på har 
det varit.”   
 
Analysen av intervjuerna resulterade i två övergripande teman med ett antal kategorier 
samt underkategorier. De teman som framträder i analysen av intervjuerna var trygghet 
och intresse. Intresse är ständigt återkommande i intervjuerna och en stor del av det som 
sades vid dessa tillfällen kan relateras till betydelsen av trygghet. Dessa teman och dess 
underliggande kategorier beskrivs nedan. 
 
I resultatet kommer begreppet medarbetare syfta till alla kollegor och personal på 
respondenternas arbetsplatser som inte genomgått kvinnofridsinstruktörs-utbildningen. 
De som genomgått instruktörsutbildningen men inte är respondenter kommer refereras 
till som kvinnofridsinstruktörer eller endast instruktörer. 
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 Figur 3. Sammanställning av de teman och kategorier som har framkommit i analysen av 
intervjumaterialet. 
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TRYGGHET  
Trygghet i yrkesrollen framträder som ett tydligt tema i intervjuerna. Alla 
respondenterna berättar om vikten av att ha tillräcklig kunskap i kvinnofridsfrågor vilket 
skapar en trygghet i yrkesrollen. Detta gör även att instruktörerna vet hur de ska agera 
och vart de ska vända sig då de upptäcker fall av våldsutsatta kvinnor. Respondent D 
beskriver en nöjdhet som kan kopplas samman med trygghet och som hon upplever 
finns hos medarbetarna på hennes arbetsplats; 
 
”Så de är nöjda, de vet var vi finns och de vet att vi håller, jag tror att det är en nöjdhet 
hos personal både hos mig och hos andra på andra ställen tror jag att det finns någon 
som bär frågan, alltså de behöver inte vara bärare av frågan helt och hållet själva utan 
de kan faktiskt vända sig till oss och liksom fråga eller vi tar på oss på något sätt 
ansvaret att hålla oss a jour med vad som händer […]” 
 
Stöd 
Ett framträdande drag i respondenternas berättelser är vikten av stöd från andra i 
kvinnofridsarbetet. De beskriver stöd från andra instruktörer, från medarbetare, från sina 
chefer och från andra myndigheter. Dessa olika stödjande faktorer är beskriva under 
respektive rubrik nedan.  
   
Från medarbetare 
Respondenterna tar upp att det är viktigt att få stöd av sina medarbetare i denna fråga 
och de har också fått mycket positiv feedback på kvinnofridsarbetet från sina 
medarbetare. Eftersom respondenterna inte har någon egentlig tid avsatt för att arbeta 
med dessa frågor, beror handlingsutrymmet mycket på medarbetare. Respondenterna 
berättar om att de planerar sin tid i samarbete med medarbetarna, då 
kvinnofridsinstruktören får mer att göra och måste gå ifrån sina ordinarie uppgifter. 
Som respondent B uttrycker det;  
 
”Så jag får anpassa mig lite efter mitt arbete så att det fungerar där också för det är ju 
ingen tid över till detta om man säger… utan det ligger ju i min arbetstid” 
 
Från kvinnofridsinstruktörer 
Även stöd av de andra instruktörerna framträder som viktigt för respondenterna varav 
en upplever att instruktörskontakten kunde ha varit bättre, kanske med en uppföljande 
träff. De träffar som beskrivs under intervjuerna har inkluderat erfarenhetsbyten, 
diskussioner och frågor om ny kunskap och problem som uppstått. Respondent C 
beskriver några av träffarna efter utbildningen;  
 
”[…]de senaste gångerna vi har träffats så träffas vi mest för att ja… vi behöver liksom 
byta erfarenheter om det är något speciellt problem eller ja… vad det nu kan vara då 
att man behöver stöttning och sådär.”  
 
Från chefer 
Flera av respondenterna beskriver att hur mycket handlingsutrymme man får för att 
arbeta med de här frågorna beror mycket på chefen på sin arbetsplats. De flesta 
respondenterna känner att de får ett mycket gott stöd från sina chefer och som en 
respondent beskriver det ”ligger på” i frågan. Respondent C uttrycker det som;  
 
”Det hänger ju lite på våra chefer då… hur villiga de är att släppa oss om det är något 
akut som uppstår eller så.” 
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Respondent A beskriver också att mycket beror på chefen, men tar också upp att andra 
instruktörer kanske inte upplever samma stöd från sina chefer; 
 
 ”Man kan ju känna att det… det inte finns så mycket tid att jobba med den här frågan 
som man skulle önska, sen har vi har en chef som absolut inte sätter några gränser… 
och jag tror inte att alla andra kvinnofridsinstruktörer har det så vi är väldigt lyckligt 
lottade och så.” 
 
Från myndigheter 
Respondenterna tar i flera fall upp vikten av att samarbetet mellan myndigheter ska 
fungera men få av respondenterna hade en tydlig bild av hur samarbetet fungerar. De 
flesta trodde att det fungerade bra eller uttryckte att det fungerar bra med något enstaka 
undantag. De flesta hoppades samtidigt på mer samarbete, då de uttrycker att en 
gemensam grund skulle underlätta samarbetet och respondent A förklarar, som flera 
andra att;  
 
”Jag tycker att det fungerar bra… däremot tycker jag att jag har blivit förvånad ibland 
över att polisen inte har stöttat mer.”   
 
Respondent C uttrycker också vikten av att ha stöd från kriscentrum, att kunna ringa och 
fråga och att kunna hänvisa personer dit;  
 
”Det kommer ju så mycket olika frågor men då har vi ju kriscentrum som backup om 
det är någonting … och mycket är ju egentligen bara för oss att hänvisa dit om man 
säger så […]” 
 
Ett tydligt drag i intervjuerna är den positiva inställningen till Trollhättan och det 
kvinnofridsarbete som bedrivs där. Den allmänna åsikten är att Trollhättan ligger i 
framkant inom det här fältet och fungerar som en förebild. En önskan om att sprida 
projektet vidare till andra kommuner uttrycks. Respondent A beskriver att samarbetet 
mellan myndigheter fungerar bättre på grund av Trollhättans arbete i kvinnofridsfrågan;  
 
”Men jag tror att Trollhättans kommun är ju väldigt väl framme när det gäller det här, 
så att jag tror ju att grunden för det fanns redan innan.”  
 
Material 
Respondenterna beskriver att en del av utbildningen var att arbeta fram en policy i 
kvinnofridsfrågor som ska följas på arbetsplatserna. Även material som ska underlätta 
arbetet då man upptäcker våldsutsatta kvinnor har tagits fram. Flera av respondenterna 
berättar också om ”våga fråga-kortet”, som bland annat innehåller kontaktuppgifter till 
myndigheter och som skickas ut till alla anställda inom omsorgssektorn i Trollhättans 
Stad, respondent D förklarar;  
 
”[…] och sen har vi också gjort sådana här våga fråga-kort alltså vi har utarbetat en 
liten manual som all personal ska ha för att de ska veta vad ska jag göra om de träffar 
på en person som har råkat ut för någonting… ’vart vänder jag mig’ ’hur gör jag’ ’hur 
frågar jag’ ’vad är mitt uppdrag?’ ”         
 
Självförtroende  
Flera av respondenterna beskriver att kunskapen som utbildningen gett dem och även 
deras medarbetare ett ökat självförtroende i dessa frågor. En större säkerhet i 
yrkesrollen samt en upplevelse av att på ett bättre sätt än tidigare kunna hantera 
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situationer som rör våldsutsatta kvinnor upplevs av respondenterna. Det talas under 
intervjuerna om att se mer, vara mer öppen och mer vaksam snarare än att bara kunna 
identifiera fler våldsutsatta kvinnor.  I frågan om bemötandet av våldsutsatta kvinnor 
talas det också om att kunna och våga se mer, samt att förstå och få ett annat 
förhållningssätt till frågan och en känsla för frågan som påverkar bemötandet.  
 
Respondent B beskriver hur självkänsla kan få både instruktörerna själva och deras 
medarbetare att lita på sina misstankar; 
 
”Så det är väl såhär att man kanske vågar mer eller ja man blir mer medveten om att… 
kanske bekräftar det man ser och mer att man får en självkänsla i det då att det är nog 
inte, det misstankarna jag har är nog inte helt fel alltså” 
 
Agerande 
En del av vad utbildningen har gett på arbetsplatserna kan sammanfattas som 
handlingsberedskap. Respondenterna tar på olika sätt upp hur kunskaperna från 
utbildningen och det faktum att de finns där som instruktörer har påverkat 
handlingsberedskapen på arbetsplatserna vid kontakt med våldsutsatta kvinnor. Vidare 
tas också upp hur instruktörerna och de som blivit informerade av dessa agerar och att 
de nu både vågar se och vågar fråga mer än tidigare. Flera av respondenterna beskriver 
att medarbetarna förut inte visste riktigt vilka uppgifter de har om de kommer i kontakt 
med en våldsutsatt kvinna, som respondent B uttrycker det;  
 
”De flesta säger ju såhär att de inte vet hur de ska göra om de träffar på någonting… 
de vet inte riktigt var de ska ringa och vad de ska göra nu.” 
 
Hon menar även att ju mer en person får kunskap om ämnet, desto mer kan personen 
göra; 
 
”Men nu när man går en utbildning och får mer på fötterna så ans… så ser man ju att 
det är mycket man kan göra.” 
 
 Respondent D berättar också om hur kunskapen har påverkat medarbetarnas agerande; 
 
 ”[…]att vi har fått mer kunskap om de här frågorna och genom den kunskapen så kan 
vi hjälpa fler… se fler… att genom kunskap också minska rädslan tror jag hos personal 
alltså de…  jag tror att det här väcker mycket rädslor och mycket frågor och när man 
stöter på sådant där och gud ’vad ska jag göra’ och ’vågar jag det’ och ’kan jag 
verkligen säga’ och ’hur ska jag göra’ och ’är det mitt ansvar?’ ”  
 
Respondenterna beskriver att de ska finnas där som en länk till vidare hjälp, som 
respondent B beskriver; 
 
 ”[…]de skulle inte ha gått iväg om de inte hade haft mig som mellanhand och gå och 
prata först och fråga för de är så väldigt osäkra.” 
 
Även respondent A beskriver sin roll som kontaktperson för sina medarbetare;  
 
”Om det är någon som liksom springer på ett ärende där det finns sån här problematik 
så brukar de alltid prata med mig eller X.” 
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Ökad efterfrågan 
Respondenterna upplever att både de själva och Kriscentrum för kvinnor har fått mer att 
göra efter arbetet med kunskapsspridning i kvinnofridsfrågan på arbetsplatserna. 
Respondenterna beskriver att de märker att fler fall upptäcks eftersom antalet personer 
som tar kontakt med dem i sådana frågor ökar. Två av respondenterna nämner till 
exempel att telefonsamtalen om dessa frågor upplevts öka och att de får fler frågor om 
relationsbetingat våld än tidigare. Respondenterna tror att fler medarbetare i större 
utsträckning vågar fråga och de flesta av respondenterna berättar även att de upplever 
att de upptäcker fler fall av våldsutsatta kvinnor efter utbildningen än före. En 
respondent berättar att fler vågar ta kontakt med instruktörerna då de visar att de kan 
bära frågan. Flera av respondenterna beskriver att upptäckten av fler fall beror på 
förmågan att se och respondent A beskriver också att medarbetarna frågar i större 
uträckning då de är mer medvetna om frågan;  
 
”Jag tror att våra kollegor frågar i större utsträckning och jag tror också att vi själva 
gör det för det här är ju något som man måste tänka på hela tiden.” 
 
Respondent D beskriver hur efterfrågan ökar då fler vet att och på vilket sätt frågan kan 
tas omhand;  
 
”[…] alltså det är ju lite grann tillgång och efterfrågan… finns det ingen som bär 
frågan så finns det inga sådana problem men finns det någon som har frågan så dyker 
ju problemen upp också.” 
 
Ett utfall som respondenterna tar upp är att fall av våldsutsatta kvinnor upptäckts även 
bland deras medarbetare och att de fått hjälpa dem, ökad efterfrågan har således även 
upplevts inom arbetsplatserna. En respondent upplever dock att antalet funna fall endast 
ökat bland de egna medarbetarna och alltså inte alls hos kvinnorna de möter i arbetet, 
hon upplever då problemet vara större bland medarbetarna än bland kvinnorna 
medarbetarna möter i arbetet. Flera respondenter upplever även att endast personal som 
arbetar i de våldsutsatta kvinnornas egna hem kan upptäcka fall av våld. 
Respondenterna tar även upp att kunskapen sprider sig och att medarbetarna även 
använder sig av kunskaperna i sitt privatliv. Respondent C berättar hur 
arbetsplatsträffarna fungerar som hjälp för medarbetarna personligen;  
 
”Efter varje sådan här informationsträff som jag har haft då som arbetsplatsträff då till 
exempel så har det ju visat sig då att det är folk som blivit berörda på ett eller annat 
sätt och tagit kontakt med mig efteråt då och ibland har det varit att jag har fått 
förmedla då en kontakt med dem här inne på Kriscentrum.”   
 
Ett område där efterfrågan inte verkat öka är när det gäller barn som bevittnat våld och 
män med aggressionsproblematik. Dessa grupper får inte mycket utrymme i 
intervjuerna då alla respondenter uttrycker en osäkerhet om det skett en förbättring. 
Alltså talas det inte heller om fler upptäckta fall. Respondenterna uppger att de sällan 
kommer i kontakt med problematiken kring barn och att detta främst är något som berör 
skolsektorn. A menar att det kanske har blivit en skillnad i möjligheten att identifiera 
män med aggressionsproblematik; 
 
”Det är jag inte så säker på. Kanske? Eller jo men det gör man ju i och med att man 
uppmärksammar att en kvinna är utsatt så uppmärksammar man ju också vem som har 
utsatt henne så att säga. ” 
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INTRESSE 
Intresse är det andra centrala temat som framkommit i intervjumaterialet. Intresse 
nämns under intervjuerna i form av till exempel; ”ett jättesug av att veta mera”. Alla 
respondenter uttrycker, som respondent A, att de tycker att ämnet är intressant och 
uppger även att medarbetare tycker att ämnet eller informationen är intressant. 
 
 ”Det är väl så med allt man lär sig att ju mer man lär sig ju mer upptäcker man att 
man inte kan jag vill ha fördjupade kunskaper för jag tycker att det är så oerhört 
intressant och viktigt arbete.” 

Instruktörers personliga engagemang samt intresse för utveckling 
Alla respondenter uttrycker ett stort personligt intresse för frågan. Flera uttrycker sig 
”brinna för” frågan och att de vill sprida kunskapen vidare och även själva veta mer. 
Samtliga respondenter tycker att de fått ett större intresse för frågan efter utbildningen. 
De flesta uttrycker ett stort intresse för frågan som varit avgörande för valet att bli 
instruktör. En annan respondent har upplevt att utbildningen snarare väckt hennes 
liksom de andra instruktörernas intresse och beskriver det till exempel som respondent 
C; 
 
”Och till slut så plingar det ju till… man får ju aha-upplevelser och så känner man igen 
saker och då blev jag mer och mer intresserad och det blev vi allihopa […]vi blev 
fångade allihop på första träffen… så att det… ja det är intressant ämne.”   
 
Ett ideellt arbete upplevs vara nödvändigt för instruktörsyrket då en person uppger att 
hon bland annat ringer telefonsamtal hemifrån och förbereder inför informationsträffar. 
Uppföljning visar sig också vara väsentlig i uppgiften som instruktör och de flesta 
nämner också att de lägger ner tid på fritiden för kvinnofridsrelaterade arbeten. Både 
förberedande arbete för till exempel informationsträffar samt kunskapssökande för eget 
personligt intresse, som respondent B; 
 
 ”[…]och det klart att har man gått en sådan här utbildning så då blir man… är man då 
väldigt intresserad så söker man kunskap lite själv också.”   
 
De flesta respondenterna uttrycker även ett starkt personligt intresse för frågan genom 
att vilja arbeta mer med frågor relaterade till ämnet, och kanske specialisera sig ännu 
mer. Samtidigt berättar en respondent om kommentarer från medarbetare som pekar på 
att en engagerad personlighet kan behövas för att driva frågan; 
 
”Sen är det ju mycket suckar och att ’det är typiskt A också… tröttnar du aldrig?’ ” 
 
Respondenterna uppger sig frivilligt få disponera över sin tid som 
kvinnofridsinstruktörer och tidsåtgången varierar mellan respondenterna. Samtidigt sägs 
det under en intervju att det finns en känsla för ansvar och plikt från både 
kvinnofridsinstruktörers och medarbetares sida. Att de inte bara kan göra som de känner 
för utan alla har en skyldighet att ta tag i frågan. Respondent D beskriver hur en 
ansvarsmedvetenhet ökar; 
 
 ”Och det blir ju en aha-upplevelse för personalen också… så att det är inte bara det att 
det är upp till mig om jag tycket utan det är faktiskt ett uppdrag det att… jag skall som 
personal om jag upptäcker det här faktiskt göra någonting.” 
 
Ansvaret för fördjupning i frågan och att hålla frågan uppdaterad och levande ligger 
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också hos instruktören. Uppföljning är ett uppdrag som kräver tid och uppoffring av 
egen energi och respondenten visar att det är något som är viktigt att ta ansvar över då 
det ska följas upp. 
Samtidigt uttrycker en annan respondent att frågan är viktig, men att instruktörernas 
ordinarie huvuduppgifter ändå måste gå i första hand. En annan respondent upplever att 
tidsåtgången för uppgifterna är rimlig då de flesta uppger sig lägga ner några halvdagar i 
månaden på kvinnofridsarbetet. En av instruktörerna menar att det alltid skulle behövas 
mer tid, vad man än arbetar med, så den valfria tiden som kan läggas på arbetet 
egentligen räcker. En tredje respondent menar att det inte går att nå alla medarbetare då 
de är så många och omsättningen är stor så det finns alltid nya anställda att utbilda. 
Respondent D beskriver hur arbetet måste relateras till den specifika arbetssituationen 
men att det kan vara svårt att fördjupa sig i frågorna på egen hand utan att bli avlastad 
från några andra uppgifter. Sedan finns det alltid fler intressanta frågor också som inte 
heller får förbises menar hon; 
 
”[… ]så jag tror att det här är en fråga utav alla frågor… den är viktig och intressant 
men det finns mycket viktiga och intressanta frågor.” 
 
Flera respondenter känner dock att det finns en brist av information vad gäller just vissa 
specifika grupper. Hos respondenterna finns ett intresse för att få veta mer och ta del av 
den tillgängliga informationen om särskilt utsatta grupper, till exempel genom 
fokusdagar. Respondenterna är medvetna om bristen av forskning om särskilt utsatta 
grupper men berättar att de gärna tar del av den informationen när den så finns 
tillgänglig. Ett alternativ som togs upp var att utbildningen kunde målgruppsanpassas. 
Det råder delad mening om ifall mer information behövs inom ramen för 
kvinnofridsutbildningen, men intresset för en fördjupning finns hos respondenterna. 
Några respondenter uttryckte att information om just de grupper som de arbetar med 
skulle behövas i utbildningen. Framförallt nämndes äldre och funktionshindrade. En 
svårighet med dessa grupper är enligt respondenterna att upptäcka fall samt en ovillighet 
hos offret att anmäla. Detta trodde respondenterna bland annat kunde bero på en 
beroendeställning till förövaren. Lika många menade att det är upp till instruktören att ta 
reda på mer om särskilt utsatta grupper, då utbildningen ändå berörde dessa grupper och 
gav en mycket god grundutbildning samt tog upp mycket av problematiken.    
 
En önskan om målgruppsanpassning gällande en särskilt utsatt grupp uttrycks bland 
annat av respondent A, respondenten tar även upp att problemet är att det inte finns 
tillräckligt mycket kunskap att tillgå om dessa grupper;  
 
”[… ] ja… alltså när det gäller den här gruppen så skulle utbildningen definitivt kunna 
förbättras för det finns inte speciellt mycket kunskap och det måste vi skaffa oss.” 
 
Externt engagemang 
Samtliga respondenter uppger att medarbetarna uttrycker stort intresse och engagemang 
för frågan i den feedback de fått och ett par av dem uttrycker förvåning över det stora 
intresset för frågan bland medarbetarna, som respondent C uttryckte det;  
 
”Jag trodde inte att någon skulle höra av sig alls, haha, det trodde jag inte för jag 
trodde inte att det var så riktigt så att folk var så intresserade när det väl kom till kritan 
va för de vill veta mer också kände de ju så att det blev jag ganska förvånad över.” 
  
Mycket av frågorna och intresset grundar sig även på privata erfarenheter och frågor hos 
medarbetarna och beskrivs som ”informell feedback”.  Respondenterna talar mycket om 
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ett intresse som grundas i personliga och privata frågor bland medarbetarna som kan 
grunda sig i viljan att hjälpa nära och kära eller grannar. 
 
Respondenterna berättar att det pratas och diskuteras mycket kring dessa frågor, att 
medarbetarna frågar mycket upplevs också som en positiv reaktion på informationen 
och arbetsplatsträffarna, särskilt då grundkunskaperna hos medarbetarna upplevs ha 
varit bristfällig av de flesta respondenter. Flera instruktörer uppger sig även få mycket 
telefonsamtal från personer som vill veta mer samtidigt som en annan menar att antalet 
samtal varierar under perioder. Nyfikenheten upplevs av respondent B vara så stor, att 
det ibland kan vara svårt att hinna med att svara på alla frågor.  
 
”Det är så stort att jag håller på att inte komma ifrån den avdelningen så jag får säga 
att ’nä nu får jag nog gå… jag vill gärna sitta kvar men jag kan inte sitta hur länge som 
helst’. ” 
 
En respondent nämner att de som tagit instruktörernas information till sig kanske även 
kan relatera till och förstå det som sägs i media på ett annat sätt. Det inte längre bara är 
fall i media utan något som kan hända vilken kvinna som helst. En respondent upplever 
även att utbildandet av medarbetarna verkar ha lett till ökat informationssökande och 
uppmärksammande från medarbetarnas sida. Respondent C reflekterar över 
medarbetarnas ökade intresse, som kanske gör att de kan och vill ta till sig ännu mer 
information från andra håll, till exempel genom media; 
 
”[…] det verkar då som att när de har lyssnat på det här vid sådana tillfällen så börjar 
de också läsa mer om det för så känner de igen eller ja… det väcker ett intresse.” 
 
Respondent B uppger att förfrågningar kommit även utanför arbetsplatsen, då även 
andra yrkesgrupper fått höra om utbildningen. Hon berättar sedan att hon fick lov att 
informera även andra grupper som inte var tänkta att informeras från början. Hon 
tillägger dock att hon ändå inte kan ta på sig en för stor arbetsbörda.   
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DISKUSSION 
 
Sambandet mellan orsak och verkan 
Syftet med denna studie var att få reda på vad utbildningen har bidragit med till 
respondenterna och vad detta kan ha lett till. Uppfattningen är att utbildningen har haft 
betydelse även för medarbetare, våldsutsatta kvinnor och verksamheterna som 
instruktörerna arbetar i. Därmed kommer i diskussionen tas upp de samband som 
uppfattats finnas mellan instruktörsutbildningen och de skillnader som utbildningen kan 
tänkas ha bidragit till. Detta kan jämföras med att diskutera ett samband mellan orsak 
och verkan. Samtidigt är det en svårighet med kvalitativa analyser att kunna påvisa ett 
reellt samband mellan orsak och verkan. Eftersom de använda metoderna är icke-
mätbara och studien inte är en jämförelse över tid kan det inte påstås att de samband 
som diskuteras verkligen existerar. Dock kommer kopplingen mellan det uppfattade 
orsak-verkan förhållandet diskuteras. I diskussionen generaliseras dessutom resultaten 
till övriga instruktörer som genomgått samma utbildning, vilket innebär att det här talas 
om endast instruktörer och inte respondenter och instruktörer.  
 
Instruktörsutbildningen i kvinnofrid visade sig uppfattats ha lett till förändringar, till 
exempel att fler fall av våld i nära relationer uppmärksammas. Från utbildningstillfället 
kvinnofridsinstruktörerna deltagit i fram till intervjutillfället har flera förändringar skett 
inom olika områden. Dessa förändringar kan kopplas till modellen över orsaker till 
partnerrelaterat våld (fig.1), där modellen visar att våldsproblemen berör alla olika 
nivåer och därför bör bearbetas inom dessa olika nivåer. Förändringarna kan sägas ha 
påverkat alla nivåer i figuren. Strukturnivån kan tänkas ha påverkats genom att man 
genom utbildningen försökt ändra de normer som finns i samhället samt skapa ett 
öppnare klimat för att diskutera och arbeta med frågan.    Samhällsnivån i figuren kan 
tänkas ha påverkats genom att man till exempel motverkar isolering av kvinnan. 
Relationsnivån i figuren kan ha påverkats genom att ge stöd till både kvinnan, mannen 
och eventuellt barnen i relationen och nivån som berör gärningsmannen kan också 
tänkas ha påverkats genom att erbjuda stöd och hjälp till mannen också. 
 
Figur 4 visar processen som först genomgås av instruktörerna och sedan genom 
instruktörerna sprids till medarbetarna, som går igenom samma process. 
 
Ett stort intresse för ämnet hos instruktörerna, medarbetarna och ledningen har 
framkommit i materialet och kan tänkas ha spelat en roll för kunskapsökning och 
kunskapsspridning samt ha varit en nödvändig grund till att kunskaperna kommit till 
användning. Ett intresse för frågan är även en förutsättning för engagemang och kan ha 
påverkat handlingsbenägenheten. Kunskaperna som instruktörerna tog del av under 
utbildningen har spridits vidare till medarbetarna, vilket kan bero på instruktörernas 
intresse och engagemang för frågan. Informationen kan hjälpa personal i svåra 
situationer och därför kan också information av detta slag vara välkomnat. Att det fanns 
ett faktiskt behov för den kunskap utbildningen för med sig påverkade enligt 
ramfaktorteorin inlärningen och utfallen av utbildningen, eftersom informationen då 
känns mer relevant och lättare kan tas in (30). Det uppfattade behovet på arbetsplatsen 
kan sedan påverka medarbetarnas intresse för utbildningen och för att ta in 
informationen. Utbildningen verkar ha ökat instruktörernas intresse och det kan i sin tur 
ha ökat kunskapsintaget och villigheten att agera genom att till exempel anordna 
arbetsplatsträffar. Det samma gäller medarbetare som genom instruktörerna fått ta del 
av kunskaperna. Information kan till exempel genom filmer eller diskussioner öka eller 
väcka intresset och engagemanget hos medarbetarna, som i sin tur kan tänkas bli mer 
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villiga att söka information, bli mer benägna att ställa frågor och mer intresserade av att 
hjälpa våldsutsatta kvinnor. Att både instruktörer och medarbetare redan innan 
utbildningen hade ett intresse för dessa frågor kan också antas vara en förutsättning för 
att utbildningen fått framgång och ”fått fart”. Även kursledarnas förkunskaper och 
engagemang kan enligt ramfaktorteorin spela en betydande roll (30). Enligt 
respondenterna har engagemanget från kursledningen varit stort. Respondenterna 
uppgav sig frivilligt få disponera över sin tid som kvinnofridsinstruktörer och 
tidsåtgången varierar stort mellan respondenterna. Det personliga intresset kan således 
spela en avgörande roll för vilken aktivitet som utförs och hur mycket tid som läggs på 
det.  
 
Intervjuerna visade att kunskapen som alla inblandade fått ta del av har uppfattats leda 
till ökad förståelse, en vetskap om hur instruktörerna och medarbetarna ska agera samt 
ökade kunskaper i hur de kan upptäcka våldsutsatta kvinnor. Detta kan sammanfattas 
som en ökad trygghet. Utifrån ramfaktorteorin (30) kan detta förklaras som ett 
individrelaterat utfall och något som påverkat individegenskaperna som i sin tur är 
förutsättningar för upplevt handlingsutrymme och kunskapsanvändning. Genom dessa 
kunskaper upplevde respondenterna att de själva, och kanske även medarbetarna litar 
mer på att de kan hjälpa våldsutsatta kvinnor då de till exempel vet vart man ska hänvisa 
dem. Ett ökat självförtroende i frågan bidrog också till att instruktörer och medarbetare 
också vågar fråga kvinnor de misstänker blivit utsatta för våld i större utsträckning, 
vilket tyder på att ett ändrat arbetsbeteende skett. En vetskap om att personer med 
kompetens i kvinnofridsfrågor finns inom dessa verksamheter finns har också bidragit 
till att fler söker sig till instruktörerna. Allt detta upplevs ha lett till en ökad efterfrågan 
av kvinnofridsinstruktörernas resurser. 
 
En bidragande faktor till denna trygghet kan ha varit stöd från medarbetare och ledning, 
som tillåter att instruktörerna ibland lämnar sina ordinarie uppgifter och ger mer 
handlingsutrymme för arbete med frågan, vilket visar på ett faktiskt handlingsutrymme. 
Vikten av stöd från handledare och andra arbetskamrater samt vikten av 
handlingsutrymme och trygghet diskuteras även i Socialstyrelsens rapport 
Myndighetsgemensamma uppdrag om våld mot kvinnor (18). Respondenterna beskriver 
också aktiviteter och praktiska förändringar som gjorts efter utbildningen. Material som 
framtagits i samband med utbildningen kan också tänkas fungera som stöd, till exempel 
våga-fråga kortet som sammanställt nödvändiga telefonnummer och tips om hur man 
skall våga ställa frågan utsatthet för våld till kvinnor. 
 
De vunna kunskaperna och tryggheten har således lett till att fler kvinnor tillfrågas, fler 
våldsutsatta kvinnor kommer i kontakt med instruktörerna och kan därmed slussas 
vidare till kriscentrum. Dessutom har medarbetare enligt respondenterna uppgett sig ha 
användning för kunskaperna även i privatlivet till exempel för att hjälpa 
familjemedlemmar eller grannar. Flera fall i personalen har också kommit fram efter 
kvinnofridsinstruktörernas introducering. Att även medarbetarna får hjälp, stöd, eller 
bara någon att prata av sig med kan tänkas ha goda effekter på även personalens hälsa 
och kanske även bidra till en godare arbetsmiljö. 
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Jämförelse med utbildningens förväntade effekter  
Den första effekten som beskrivs i Rapport från instruktörsutbildning i kvinnofrid 2002-
2006 (4) är ”en allmän grundkunskap om relationsbetingat våld finns hos personal i 
verksamheter”. De flesta respondenterna uttryckte att grundkunskapen inom dessa 
frågor inte var speciellt hög men att instruktörsarbetet lyckats höja nivån. Detta tyder på 
att målet uppfattas som uppfyllt och att instruktörsarbetet fungerat genom 
kunskapsspridning. Denna undersökning kan inte svara för vilken nivå grundkunskapen 
ligger på, då hade en större undersökning krävts, men undersökningen kan ändå ge svar 
på hur respondenterna upplever att målen är uppfyllda.  
 
Respondenterna berättade att de sprider kunskap genom så kallade arbetsplatsträffar, de 
berättade också om material som delats ut och att de själv finns till hands för att kunna 
svara på frågor om sådana skulle uppstå. De uttrycker att ett intresse finns för dessa 
frågor och även att intresset har blivit större efter arbetet med kunskapsspridning.       
 
En del av instruktörerna tog upp att det var svårt att hinna med alla då det gäller 
kunskapsspridning. Utbildningen och rollen som instruktör kan sägas ha gett en arena 
att arbeta på men begränsat handlingsutrymme då ingen tid är avsatt för dessa frågor. En 
del av ramfaktorteorins resultatdel tar upp handlingsutrymme som en avgörande faktor 
för resultatet av en utbildning. Detta kan kopplas samman med att det finns ett behov av 
stöd och intresse från medarbetare och från chefer, då detta påverkar 

KVINNOFRIDS- 
INSTRUKTÖRS-

UTBILDNING 

 
INTRESSE 

 
KUNSKAP 

 
TRYGGHET 

 
PÅVERKAN  

 

Fler kvinnor tillfrågas 
Diskussioner och frågor om ämnet 
Kvinnovåld uppmärksammas 
Våldsutsatta kan slussas vidare 
Våldsutsatta söker sig till instruktörer själva osv. 

Självförtroende t.ex. i att agera 
Material för underlättning 
Stöd av medarbetare, chefer, instruktörer och 
myndigheter 
Veta hur man ska göra och hur man ska våga 
agera 
Veta sitt ansvar osv.

Fakta om våld i nära relationer 
Förklaringsmodeller 
Identifiering och bemötande av våldsutsatta 
Kunskap till medarbetare, t.ex. att kompetensen 
finns 
Instruktörers ansvar osv.

Personligt intresse i kvinnofridsfrågor 
hos både instruktörer och 
medarbetare 
Intresse som väcks eller ökar 
Intresse i Trollhättan och hos chefer

Figur 4. Kvinnofridsinstruktörsprocessen. Modell över den process genom vilken en 
kvinnofridsutbildning påverkat instruktörerna och deras arbete.  
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handlingsutrymmet. De instruktörer som deltog i denna undersökning uppger att de har 
mycket stöd från medarbetare och chefer vilket gör att handlingsutrymme skapas och att 
de får ta den tid de behöver till dessa frågor. Detta gör att de upplever att 
grundkunskapsnivån höjts bland medarbetarna efter kunskapsspridnings-
interventionerna. Respondenterna tog också upp vikten av den trygghet som skapas 
genom att höja kunskapsnivån. Det som upplevdes minska handlingsutrymmet var 
plikten att sköta sina ordinarie uppgifter, som givetvis går i första hand. Trots detta 
upplevdes tiden ändå som tillräcklig av en respondent, och en annan menade att det 
alltid finns för lite tid, vad man än håller på med.  
 
Enligt det respondenterna uppgett verkar det ha blivit lättare för deras medarbetare att 
identifiera kvinnor som blivit utsatta för våld och hot eftersom de tror att fler vet hur 
man ska fråga och även vågar fråga i större utsträckning, vilket kan vara ett sätt att 
identifiera dessa kvinnor på. Respondenterna hade inte tillräckligt med erfarenhet av 
kontakt med barn i sin yrkesverksamhet för att ha någon uppfattning om ifall barn 
utsatta för våld lättare blir identifierade och frågan behandlas kortfattat under 
intervjuerna. Således fanns ingen tydlig uppfattning om ifall barn som bevittnat våld 
uppmärksammas och får möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Det är svårt att bedöma 
om utbildningen faktiskt lett till att personal i verksamhet lättare kan identifiera 
våldsutsatta kvinnor och barn i ett tidigt skede. Instruktörernas upplevelser om detta 
baseras på den feedback de fått och det de själva känner att de har fått ut av 
utbildningen när de möter våldsutsatta kvinnor och barn. För att få en uppfattning om 
det har blivit lättare att upptäcka och hjälpa barn som bevittnat våld, skulle intervjuer 
behövt göras med personal som kommer i kontakt med barn i större utsträckning. Det 
kan även tänkas att frågan även i detta fall inte var tillräckligt tydlig, därför dras inga 
slutsatser om denna fråga. 
 
Utbildningen uppfattades av de flesta respondenter som bred och grundlig då den 
kortfattat tagit upp ett flertal särskilt utsatta grupper, dock lades ingen tyngd på detta. 
Den generella uppfattningen bland respondenterna var att utbildningen tagit upp det 
viktigaste och att fördjupningsarbete och specialisering ligger i instruktörernas eget 
ansvar. Vilket fokus som instruktörerna lägger på vidareutbildningen av personalen 
beror på vad som är relevant i verksamheten. Som tidigare nämnt, finns det särskild 
problematik vad gäller våldsutsatta kvinnor i just de grupper av kvinnor som omfattas 
av omsorgssektorn; äldre och funktionshindrade, vilket ytterligare motiverar en 
vidareutbildning av instruktörerna inom detta område. Att anpassa utbildningen till 
arbetsplatsens behov kan ha en gynnande effekt på att förändringar sker i beteendet hos 
personalen på arbetsplatsen. Detta tas även upp i en amerikansk studie (20) som 
beskrivs i avsnittet åtgärder för bemötande av våldsutsatta och kunskap hos 
vårdpersonal. 
 
Det kan även tänkas att det är instruktörernas personliga intresse för särskilt utsatta 
grupper, barn som bevittnat våld eller män med aggressionsproblematik som avgör 
vilket som får mest fokus. Dessutom upplevs information om vissa särskilt utsatta 
grupper vara bristfällig och helt enkelt inte finns att tillgå, som en respondent angav i 
intervjun. 
 
En tänkt effekt av instruktörernas arbete är att ”bemötandet av våldsutsatta kvinnor har 
förbättrats”. Respondenterna ansåg att bemötandet har förbättrats eftersom en höjning 
av kunskapsnivån hos medarbetarna ger en trygghet som avspeglas i hur man bemöter 
våldsutsatta kvinnor. Tryggheten gör att man vet vad man ska leta efter samt att man 
vågar fråga i större utsträckning. Mer kunskap i frågan gör också att man får en ökad 
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förståelse för att våldet kan drabba vem som helst, vilket kan leda till ett nytt 
förhållningssätt i frågor kring ämnet, och möjligtvis i sin tur påverka bemötandet av 
våldsutsatta kvinnor. Respondenterna uttryckte att bemötandet av våldsutsatta kvinnor 
har förändrats, vilket innebär en förändring i organisationen och detta tas i 
ramfaktorteorin upp som ett mått på resultat. Dock kan denna undersökning endast visa 
på upplevda och inte faktiska resultat.  
 
Det har genom intervjuerna inte framgått särskilt tydligt ifall det är lättare för 
medarbetare att uppmärksamma män med aggressionsproblematik och motivera dessa 
män att gå i behandling. Under intervjun leddes konversationen in på att reflektera över 
män som slår och det är möjligt att intervjufrågan skulle ha ställts mer direkt eller 
tydligare. Det är även möjligt att den tidsåtgång som spenderades på denna fråga 
indikerar att det inte skett någon skillnad i möjligheten för medarbetarna att 
uppmärksamma män med aggressionsproblematik. Fallet kan också vara att 
respondenterna själva inte fått någon feedback om frågan, eller att deras medarbetare 
inte upplever sig komma i kontakt med män med aggressionsproblematik. 
Respondenterna angav att den största delen av medarbetarna inte kommer i kontakt med 
våldsbenägna män, mer än i männens eget hem. 
 
De effekter i rapporten (4) som tar upp ”samarbetet inom och mellan myndigheter har 
ökat” och ”kunskap finns hos myndigheter om var man kan få stöd och hjälp i dessa 
frågor” har här lagts ihop till en punkt i diskussionen. De flesta av respondenterna ansåg 
att samarbetet fungerar ganska bra, men att det kan bli bättre, detta framförallt genom 
att utbilda fler inom de olika myndigheterna i kvinnofridsfrågor för att underlätta 
samarbetet. En aspekt som togs upp gällande samarbetet är att hur samarbetet fungerar 
beror på vem kontakten på myndigheten är. Är kontakten någon som arbetar mycket 
med kvinnofridsfrågor så fungerar samarbetet mycket bra, men om kontakten är någon 
som varken arbetar med eller har ett särskilt intresse för dessa frågor finns risken att 
samarbetet inte fungerar så bra. Flera av respondenterna uppgav att frågan om 
kvinnofrid är ”på tapeten” och anser att Trollhättan ligger i framkant när det gäller 
kvinnofridsfrågor, vilket kan ge en grund för ett gott samarbete mellan myndigheterna 
också. Respondenterna beskrev att de tycker att kunskap om var man kan få hjälp och 
stöd inom dessa frågor finns inom myndigheterna och att det beror till stor del på deras 
arbete som instruktörer. Kunskap om var man kan få stöd har spridits genom 
arbetsplatsträffar och genom att placera ut informationsmaterial på arbetsplatserna. 
Instruktörerna själva fungerar också som kunskapskälla och de upplever att 
medarbetarna skulle kontakta dem direkt om det uppstår en situation där de behöver 
hjälp, vilket tyder på att informationen om var de kan få stöd och hjälp har fungerat.         
 
De uppfattade förändringarna som skett efter instruktörernas utbildande kan även tänkas 
haft andra orsaker. Det kan diskuteras om inte detta innebär att Trollhättan haft goda 
förutsättningar för kvinnofridsutbildningen att få förändringar till stånd, som samma 
utbildning kanske inte skulle få på andra ställen. I Trollhättan fanns kanske redan det 
intresse, stöd och de nätverk som krävs för att ett sådant program ska fungera och som 
kan ha varit en bidragande orsak till den upplevda verkan. Kanske har utbildningen 
istället bidragit med den arena där kvinnofridsarbetet ytterligare kan utövas.  
 
Metoddiskussion 
Datainsamling 
Datainsamling är en mycket viktig del av arbetet med en undersökning och i efterhand 
har möjligheter att förbättra hur datainsamlingen diskuterats. Fler respondenter skulle 
kunna ha tillfrågats för att vara säker på att få fram alla nyanser i frågan. I de fyra 



27  

intervjuer som genomfördes framträdde likartade drag och därför anses antalet 
intervjuer tillräckliga för att kunna dra slutsatser om det mest framträdande. I en större 
undersökning skulle intervjuer med de våldsutsatta kvinnorna kunna genomföras för att 
ta reda på deras upplevelser av bemötandet i de olika myndigheterna. Även intervjuer 
med medarbetare skulle kunna göras. Kunskaper och bemötande eller antal identifierade 
fall före och efter införandet av instruktörsutbildningen skulle kunna jämföras och en 
jämförelse med en annan liknande kommun skulle kunna genomföras för att se 
eventuella skillnader.  
 
Denna undersökning har varit kvalitativ för att det angreppssättet lämpar sig bäst för 
undersökningar som syftar till att få reda på uppfattningar av något. Dock skulle en 
kvantitativ ansats kunna ha använts om fokus låg på att mäta exempelvis hur 
instruktörsutbildningen påverkar antal identifierade fall. Då skulle också reella effekter 
av utbildningen kunna diskuteras, vilket inte är möjligt med en kvalitativ metod, där 
effektmått inte används. En svårighet med kvalitativa analyser kan vara att se ett reellt 
samband mellan orsak och verkan. För detta skulle dock en mer omfattande studie 
under en längre tidsperiod krävas. En kvalitativ undersökning krävdes dock för att få en 
bild av hur instruktörerna upplever utbildningen och dess påverkan på arbetet.   
 
Urvalsmetod   
Urvalet baserades på att alla respondenterna skulle ha genomgått kvinnofridsinstruktörs-
utbildningen. Urvalet gjordes av ansvarig för utbildningen som också är enhetschef för 
Kriscentrum för kvinnor, män och barn. Det kan diskuteras här är ifall det hade varit 
bättre om uppsatsens författare själva gjort urvalet. Detta för att minska risken för att de 
instruktörer som är de mest aktiva och mest positiva valdes ut och att det skulle påverka 
resultatet. Dock fanns bara 12 instruktörer som genomgått just denna utbildning vilket 
inte gav så stor population att dra respondenterna ifrån.      
 
Tillförlitlighet i metoder och data  
Intervjuer innebär alltid ett mått av osäkerhet då respondenten kan minnas fel, så kallat 
memory bias. Det finns också alltid en risk att irrelevanta eller felaktigt ställda frågor 
ställs och att detta leder till ett felaktigt resultat. I denna undersökning har dock frågorna 
hållits öppna för att minska risken för att ”fel” svar framkommer, det har betonats att det 
som är viktigast för respondenten också är viktigast för resultatet. Genom att arbeta 
fram frågorna i samarbete med dåvarande folkhälsoplaneraren i Trollhättan som också 
är delaktig i instruktörsutbildningen, kan risken för irrelevanta eller felaktigt ställda 
frågor ha minskats. Dock kan detta också innebära risken att frågorna formas efter vilka 
svar som önskas. En risk med samarbetet med dem som organiserar utbildningen kan 
också ha varit att instruktörerna var medvetna om att undersökningen gjordes på 
uppdrag av organisatörerna av utbildningen vilket kunde påverka svaren i resultaten. Att 
respondenterna i förväg fick se utkastet till frågorna kunde tänkas påverka deras svar 
genom att de fick tid att fundera på svaren och risken var att spontaniteten i svaren 
försvinner.   
 
Analysarbetet har först gjorts separat av författarna för att sedan gås igenom 
tillsammans. Fynden visade sig likna varandra till stor del vilket ger tillförlitlighet i 
tolkningen. Även transkriberingarna har genomförts först enskilt för att sedan 
kontrolleras av den andra författaren.   
 
Resultatet redovisades med många citat vilket ger transparens för läsaren, detta ger 
också en form av tillförlitlighet. Också att intervjufrågorna finns med som bilaga i 
uppsatsen ger dels repeterbarhet och dels transparens vilket ger tillförlitlighet.  
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Etiska överväganden 
Den största etiska aspekten när det gäller denna undersökning var frågan om 
identifiering av respondenterna. Då antalet instruktörer inte är så stort medförde det att 
en stor del av instruktörerna har blivit intervjuade, vilket bidrar till att det kan vara 
möjligt att identifiera vilka som deltagit. I uppsatsen visas dock inte vem som sagt vad 
eftersom lottning har avgjort vilka bokstäver som ersätter namnen på respondenterna. 
En aspekt att ta upp här också är att syftet med att vara instruktör är att medarbetarna 
ska veta vilka de är och hur de kontaktas, vilket också medför en svårighet i 
avidentifieringen. Intervjuerna hölls i ett avskilt rum på kriscentrum, vilket gör att 
respondenternas medarbetare inte vet vem som deltar i intervjuerna. Det som skulle 
kunna ha gjorts annorlunda är att urvalet av respondenter skulle kunna ha gjorts av 
författarna själva för att inte heller initiativtagarna till uppsatsen ska veta vilka som 
deltar.       
 
Slutsatser och rekommenderad vidare forskning  
Slutsatsen som kan dras av denna undersökning är att utbildningen uppfattats som 
mycket positiv för de som deltagit. Utbildningen tycks ha gett ny kunskap vilket har lett 
till att respondenterna upplever en större säkerhet i arbetet och därför vet hur de ska 
hantera dessa frågor. Vikt i utbildningen bör alltså läggas på åtgärder som ökar 
tryggheten för instruktörerna och deras medarbetare. Vidare dras slutsatsen att intresse 
och stöd från andra är av stor vikt för att förändringsarbete skall fungera. Då intresset 
spelar en stor roll i detta arbete så kan det vara av vikt att välja deltagare till liknande 
utbildningar utifrån deras intresse. Vidare kan utbildningen sägas vara viktig både för 
att frågan ska uppmärksammas och för att hålla frågan levande. Att anpassa 
utbildningen efter arbetsplatsernas behov är att rekommendera. Om detta ska ske inom 
grundutbildningen eller genom vidareutbildning görs inga rekommendationer om. Detta 
skulle kunna kombineras med att utbilda fler instruktörer inom olika sektorer, både 
inom Trollhättan och inom andra kommuner. Detta för att eventuellt kunna bilda större 
grupper av instruktörer som är verksamma inom samma område och då ha 
målgruppsanpassade vidareutbildningar och ett mer givande erfarenhetsutbyte.   
 
Som vidare forskning skulle en större undersökning kunna göras, där intervjuer med de 
våldsutsatta kvinnor som har kontakt med myndigheter där det finns 
kvinnofridsinstruktörer görs. Dessa resultat skulle kunna jämföras med resultat som 
framkommer med liknande intervjuer med våldsutsatta kvinnor som har kontakt med 
myndigheter där det inte finns kvinnofridsinstruktörer. Vidare skulle en undersökning 
av mer kvantitativt slag kunna göras, där antal funna fall före och efter införandet av en 
kvinnofridsinstruktörsutbildning mäts. En jämförelse skulle också kunna göras med en 
kommun som liknar Trollhättan men som inte har infört en kvinnofridsinstruktörs-
utbildning.  
 
Slutsatserna är dragna utifrån förutsättningarna och utbildningens utformning i 
Trollhättan, och kan inte generaliseras till liknande utbildningar. Dock kan tänkas att 
aspekter som visat sig viktiga i denna utbildning även kan visa sig viktiga för liknande 
utbildningar. 
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Intervjuguide 
 
INFORMATION: 
Vilka vi är, vad vi gör att vi är externa. Vilka är initiativtagare till uppsatsen. 
 
Blanketten om informerat samtycke 
 
Syfte, frågeställningar 
Frivillighet, avidentifiering, tillstånd till citering 
Typ av intervju, en pratar och en antecknar, tidsåtgång (ca 1h) 
Öppet, säga det DU känner är viktigast, frivilligt att svara 
Sammanställning, analys och hitta mönster. 
Frågor? 
 
BANDSPELAREN 
 
ÖPPNINGSFRÅGOR: 
 
Bakgrund 
Skulle du kort kunna berätta om din yrkesroll? 
Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden? 
 
ALLMÄNNA FRÅGOR:  
 
När genomgick du utbildningen? 
Skulle du kort kunna berätta om huvuddragen i utbildningen?  
Hur kommer det sig att du blev kvinnofridsinstruktör? 
Hade du några förväntningar på utbildningen (innehåll och ”effekter”)?   
Uppfyllde utbildningen dina förväntningar? Hur, Varför? 
 
Hur fungerar ditt instruktörsarbete praktiskt? Vad görs? 
- Fungerar det bra/dåligt? 
- Praktiska exempel på hur du använt dina kunskaper från utbildningen. 
-     Har utbildningen påverkat dig i din yrkesroll? På vilket sätt? 
 
I vilken grad anser du att en allmän grundkunskap om relationsbetingat våld finns hos 
personal i verksamheten? 
 -     Hur går spridningen av kunskapen till? Hur får dina kollegor del av kunskaperna? 
- Hur har kvinnofridsinstruktörsutbildningen påverkat denna grundkunskap? 
- Hur stort är intresset bland dina arbetskamrater för kvinnofridsfrågor och att öka 

kunskaperna om dessa? På vilket sätt märks detta?/Vad beror det på? 
 
Anser du att utbildningen påverkat möjligheten för personalen att identifiera kvinnor utsatta 
för våld och hot i ett tidigt skede? Hur?  
- Gäller detta också barn? 
- Gäller detta också män med aggressionsproblematik? 
 
Upplever du att man upptäcker fler fall av våldsutsatta kvinnor nu än före utbildningen? Hur 
vet du det? 
 
Hur tror du att kvinnofridsinstruktörsutbildningen har påverkat bemötandet av våldsutsatta 
kvinnor på din arbetsplats? Genom informationen till dina kollegor eller genom din ökade 
kunskap? 
 



Hur fungerar samarbetet mellan myndigheter gällande kvinnofridsfrågor? Hur går det till?  
- Anser du att tillräcklig kunskap finns hos andra myndigheter?  
- Lärde ni er om detta i utbildningen? 
  -  Har samarbetet inom och mellan myndigheter förändrats efter utbildningen? 
  -  På vilket sätt?    
 
Har utbildningen bidragit till att kunskap finns hos personal om var man kan få stöd och hjälp 
i dessa frågor? 
- Hur?  
 
Har du fått någon feedback från kollegor om ditt kvinnofridsarbete? Vad tycker de? 
 
AVSLUTANDE FRÅGOR: 
Reflektera kring utbildningen och dess hänsyn till att ta upp problematik särskilt om äldre, 
funktionshindrade, samkönade relationer och olika kulturella bakgrunder? 
 
FRÅGOR MED FOKUS PÅ ÄLDRE: 
Finns det någon särskild problematik när det gäller gruppen äldre våldsutsatta? 
Har utbildningen tagit hänsyn till denna problematik? Hur? 
Upptäcker man fler våldsutsatta äldre? 
Hur skulle utbildningen kunna förbättras med avseende på äldre? 
 
Tycker du att utbildningen påverkat arbetet inom din verksamhet på något annat sätt än de 
som diskuterats? (Både positivt och negativt.) 
 
Hade du förväntat dig någon påverkan som inte uppkommit? 
 
(Skulle du kunna berätta om den mest utmärkande ”effekten” du tycker utbildningen haft?) 
 
Om du skulle sammanfatta nyttan/effekten av utbildningen, hur skulle du beskriva den då? 
 
Tycker du att det går att förbättra utbildningen eller det praktiska arbetet efter utbildningen på 
ngt sätt? 
 
Hur kommer kvinnofridsarbetet fortlöpa i framtiden? (T.ex. vad skulle du göra om du hade 
mer tid till förfogande?) 

 
Sammanfatta, stämmer detta? 
 

Tycker du att det är något vi glömt? Något du vill tillägga? 
 
BANDSPELAREN  
 
Är det okej att återkomma med frågor?  
Har du frågor eller kommer på ngt mer får du gärna höra av dig till oss.  
Synpunkter på frågor eller intervjuteknik? 



Informerat samtycke 
 
Syfte: 
Att med utgångspunkt i de enskilda deltagarnas erfarenheter beskriva och analysera hur 
man upplevt kvinnofridsinstruktörsutbildningen och dess påverkan på kvinnofridsarbetet inom 
utvalda verksamheter i Trollhättan. 
 
Frågeställningar: 
- Hur har utbildningen uppfattats av dem som deltagit? 
- Vad anser kvinnofridsinstruktörerna att utbildningen gett dem, både kunskapsmässigt 

och praktiskt? 
- Vilken nytta anser instruktörerna att de haft av utbildningen i sitt arbete? 
 
Frågeställningarna kommer att besvaras genom enskilda intervjuer då bandspelare används 
och anteckningar förs. Frågorna kommer vara av öppen karaktär och syftet är att det som 
intervjudeltagaren anser viktigast framträder. Det inspelade materialet kommer att 
transkriberas, kategoriseras och analyseras för att dra slutsatser om hur 
kvinnofridsinstruktörsutbildningen har uppfattats. Resultaten kommer att presenteras i en C-
uppsats inom det folkhälsovetenskapliga programmet på Göteborgs Universitet 
 
I den slutliga rapporten kommer enskilda individer inte kunna identifieras, men citat kommer 
att användas om inte annat önskas. Inspelningarna från intervjuerna kommer att förvaras så 
att inga obehöriga kan komma åt dem. Endast författarna till C-uppsatsen kommer att ha 
tillgång till det inspelade materialet. 
 
Deltagande är helt frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att 
förklaring krävs. Frågorna är således frivilliga att svara på. Ingen ersättning för deltagande 
utgår. 
 
Information om studien har getts både skriftligt och muntligt, samt tillfälle att ställa frågor om 
studien har getts. 
 
 
Härmed intygar jag att jag fått tillräcklig information för att fatta beslutet att delta i studien. 
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