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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Problematiken kring kvinnor som utövare av våld är än i dag ett tabu belagt ämne. Det finns inte alltför mycket forskning kring detta ämne och
det väcker starka åsikter bland oss. Människor har svårt att acceptera att detta är ett problem som man borde reagera på. Orsaker varför
människor inte vill reagera på är många men de vanligaste är att man inte tror på att kvinnan kan utöva våld, eftersom mannen kan försvara sig.
Men en del anser också att man inte borde diskutera och lyfta den våldsamma kvinnan på agendan för då ger man inte lika stor uppmärksamhet
åt det större problemet, mannens våld emot kvinnan.
Jag har valt att lyfta fram i min pro gradu-avhandling hur den våldsamma kvinnan uppfattas, hur samhället reagerar på kvinnor som utövar våld
och hur vårt servicesystem fungerar när det gäller dessa kvinnor ur de professionellas tolkningar som arbetar inom social- och hälsovården. Jag
utförde två gruppintervjuer och en enskild intervju och materialet från dessa intervjuer analyserade jag med hjälp av MCD-analys metoden.
Det som var fördelar med denna analys metod var att jag kunde lägga tyngdpunkten mera på professionellas tal och försöka hitta de kategorierna
som var oberoende av dem. Jag analyserade hur de professionella talade, interaktionen, deras roller, vem de talade åt, talade de i aktiv eller
passiv form och aktiviteten.
Man kan använda sig av MCD-analysen på många olika sätt men jag valde att lyfta fram vissa kategorier med hjälp av denna metod. Det blir upp
till läsarna att bedömma om jag har använt mig av metoden på ett önskvärt sätt. Någon annan kunde anse utgående från det producerade
materialet att andra punkter borde ha lyfts fram, men detta är en av de intressanta sidorna med MCD-analysen.
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