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Abstract 

Men's violence against women and intimate partner violence (IPV) exists all over the 

World. This occurs regardless of culture, ethnicity, sexuality, age, religion and social 

affiliation. The aim of the study was to analyse and review, what influences women's 

decision to stay or to leave a violent intimate relationship, based on current research on 

men's violence against women in heterosexual relationships. This qualitative study was 

conducted through a method called systematic literature review. Data was collected 

through two databases: PsycInfo and Social Services Abstracts. The study result identified 

factors such as: poor self-esteem, stigma, guilt, shame, children, economy, social status, 

social norm, men’s power and control, together with women’s dependence completely on 

the partner. These factors play a key role in a woman’s decision to stay or to leave a 

violent intimate partner relationship. Gender and masculinity theories used to analys these 

factors. Furthermore, the study revealed that usually men and women have different status 

in most developing societies. Men have a superior and women have an inferior status. 

The results of the studies also showed that usually men exercise violence against women 

in order to maintain their superior status and women bear this because of their 

subordination.  
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1 Inledning 
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (2018) menar att mäns våld mot kvinnor och 

våld i nära relationer existerar överallt. Det förekommer oberoende av kultur, etnicitet, 

sexualitet, ålder, religion och social tillhörighet. Förenta nationerna (FN) har definierat 

mäns våld mot kvinnor som:  
Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller troligen kommer att 

leda till fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor samt hot 

om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande vare sig det 

sker i det offentliga eller privata livet.  (FN 1993) 

En stor del av det våld som män utövar mot kvinnor inträffar i nära relationer. Våld i nära 

relationer består av alla typer av våld, hot och andra övergrepp som kan förekomma 

mellan närstående. Det gäller både i samkönade och heterosexuella relationer samt mellan 

syskon och inom andra familje- och släktrelationer (NCK 2018). Den här studien 

fokuserar på det våld som män utövar i heterosexuella parrelationer.  

 

Socialstyrelsens handbok om våld visar att både kvinnor och män utsätts för våld i nära 

relationer men att våldsutsattheten ser olika ut. Vanligast är dock att det är kvinnor som 

utsätts för grovt och upprepat våld av en partner eller före detta partner. Samhället ser 

idag på detta våld som ett stort folkhälsoproblem som har allvarliga konsekvenser både 

för kvinnor som stannar kvar och de som lämnar relationen. Många känner sig kluvna 

inför de olika svårigheterna som ett uppbrott kan innebära. Det händer ofta att när kvinnor 

återvänder till ett sådant förhållande så upprepas misshandeln igen. En del kvinnor vill 

inte i första hand lämna förhållandet utan önskar istället att få hjälp och stöd för hela 

familjen av myndigheterna. Det är socialtjänstens ansvar att stödja våldsutsatta individer 

oavsett om de väljer att stanna kvar eller att lämna förhållandet (Socialstyrelsen 2016 ss. 

14, 19).  

 

Kunskap om våldets orsaker eller faktorer har betydelse för att kunna arbeta förebyggande 

samt motverka våldet (Johnsson-Latham 2008, s. 19). Därför fokuserar denna studie på 

att samla en översiktlig bild utifrån all aktuell forskning om vad som påverkar en kvinnas 

beslut att stanna kvar eller att lämna en våldsam nära relation. Studien avgränsas till en 

systematisk litteraturöversikt om mäns våld mot kvinnor i heterosexuella parrelationer. 

Studien begränsas till de senaste tio årens forskning (2008-2017) och har genomförts i 

två databaser: PsycInfo och Social Services Abstracts. 
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2 Problembakgrund  
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är en kränkning av de utsattas mänskliga 

rättigheter enligt Socialstyrelsen (2016, s. 9). Våldet som sker i nära relationer har en lång 

historisk tradition dock är det mer omfattande i de länder där kvinnans rättigheter 

ifrågasätts enligt Johnsson-Latham (2008, s. 19). Under 1900-talet förändrades synen på 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer från att vara en privat angelägenhet till ett 

offentligt socialt problem. Det innebär att ansvaret för att hantera problemet inte längre 

tillhör bara familjen utan ansvaret har flyttats till samhället. Till och med synen på 

orsakerna till våldet har förändrats över tid. Orsakerna till våldet har förklarats ur olika 

perspektiv såsom psykologiska, biologiska, medicinska, feministiska, kulturella och 

sociala (Ekström 2012, s. 52). Tidigare studier lyfter fram komplexiteten i kvinnors liv 

när de försökt lämna en våldsam partner. Beslutet att lämna ett sådant förhållande är oftast 

en stor utmaning för kvinnan. Det är ett steg med risk och fara (Diemer et al. 2017, s. 42).  

 

Regeringskansliet (2016) anser att det övergripande jämställdhetspolitiska målet i Sverige 

är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta 

leder till att Sverige kommer att vara ett mer jämställt land där man och kvinna oavsett 

könstillhörighet ska inneha samma rättigheter och möjligheter. För att uppnå det 

jämställdhetspolitiska målet arbetar regeringen även med sex delmål. Det sjätte delmålet 

är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Delmålets övergripande syfte är att män, 

kvinnor, pojkar och flickor ska ha samma rättigheter och möjligheter till kroppslig 

integritet. Regeringen har bestämt ett antal insatser som gemensamt syftar till att delmålet 

ska uppfyllas. Regeringen har fattat beslut om en nationell strategi för att förebygga och 

bekämpa mäns våld mot kvinnor. Många uppdrag har sedan gått vidare till olika berörda 

myndigheter. Till exempel Jämställdhetsmyndigheten har fått ett uppdrag att erbjuda 

kunskapsstöd till universitet i frågor som rör mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

(Regeringskansliet 2018).  

 

Socialstyrelsen har också fått flera uppdrag för att göra det möjligt i praktiken att 

genomföra regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Våldet påverkar både kvinnor och män men kvinnor påverkas oftast allvarligare eftersom 

det är en man som är förövaren i majoriteten av fallen. Det visar att den nationella 

strategin är en del av regeringens jämställdhetspolitisk och är kopplad till 

jämställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska helt upphöra. Den nationella strategin 
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har fokus på att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor. Socialstyrelsen är även ansvarig 

för att ta fram den kunskap och de metoder som ska ge förutsättningar att genomföra den 

nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 

(Socialstyrelsen 2018).  

 

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) rapport Global and regional estimates of 

violence against women (2013) om våld i nära relationer, uppskattade organisationen att 

35 % av världens kvinnor har utsatts för sexuellt och/eller fysiskt våld av en partner 

och/eller sexuellt våld av en annan man än en partner. Det mesta av detta våld sker i en 

nära relation. Över hela världen har nästan en tredjedel (30%) av alla kvinnor utsatts för 

fysiskt och / eller sexuellt våld av sin partner (WHO 2013, s. 2). WHO rapport kan 

kopplas till Brottsförebygganderådets (Brå) (2018) undersökningar som visar att under 

2017 anmäldes omkring 12000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i 

nära relation med offret. Nationella trygghetsundersökningen visar att 18% av de som 

hade utsatts för misshandel under 2016 blivit det av en närstående till offret. 

Undersökningen visar vidare att det var en stor skillnad mellan könen. Andelen bland 

kvinnor som utsattes för våld i nära relation av en närstående var 40 % medan 

motsvarande andel för män endast var 3 %. Detta resultat betraktas i Brås nationella 

kartläggning av brott i nära relationer och visar att under 2014 uppgav 6,8 % av 

befolkningen i Sverige att de utsatts för våld (Brå 2018). De här undersökningarna visar 

ett historiskt faktamönster som framställer att mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

fortfarande är ett stort problem för samhället och behöver ännu mer förbyggande arbete.  

2.1 Problemformulering 

Mäns våld mot kvinnor i nära relation är ett genomgripande socialt problem. De 

omfattande och förödande konsekvenserna av våld mot sin partner blir mer uppenbart. 

Att leva med våld är smärtsamt för kvinnan men ibland är det svårt att lämna ett våldsamt 

förhållande. Om kvinnan väljer att lämna en våldsam partner då innebär det ofta att 

kvinnan ska lämna ett förhållande som präglat henne under en längre tid. Det handlar om 

olika komplexa processer som kvinnor brukar genomgå innan de lyckas att stå på egna 

ben (Enander & Holmberg 2008, s. 200). 

 

Texten och den fakta som beskrivs i problembakgrunden visar att mäns våld mot kvinnor 

i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem. Det är ett hot mot kvinnans hälsa, 
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välbefinnande och liv. Kostnaden för samhället är stort. Oftast behövs hjälp från många 

olika instanser.  Det kan till exempel vara hälso- och sjukvården, hjälp till skyddat boende, 

ekonomisk hjälp samt andra insatser. Det behövs framförallt förbyggande arbete mot 

våldet. En av de viktigaste insatserna för att förebygga mäns våld mot kvinnor i nära 

relation kan vara att få djupare kunskap. Det innebär att om vi lär oss mer om problemet 

så kan det leda till en större chans för en lösning. Även om det finns mycket forskning 

inom området saknas det en samlad bild av kunskapsläget. Detta tyder på att det finns en 

kunskapslucka som behöver fyllas på. Därför valde jag att göra en systematisk 

kunskapsöversikt om tidigare forskning i ämnet.  
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utifrån aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor i 

heterosexuella parrelationer samla in en översiktlig bild av de faktorer som kan påverka 

kvinnans beslut att stanna kvar eller att lämna en våldspräglad nära relation. Med hänsyn 

till studiens syfte formuleras följande frågeställningar: 

• Vad är det som påverkar en kvinnas beslut att stanna kvar i en våldsam nära relation?  

• Vad är det som påverkar en kvinnas beslut att lämna en våldsam nära relation? 

 

4 Begreppsbestämningar och avgränsningar 
Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila 

handlingar till grova brott. Det är ett könsneutralt begrepp och syftar på varje person som 

den våldsutsatta bedöms ha en nära relation till. Det kan vara till exempel makar, sambor, 

pojk- eller flickvänner, föräldrar, syskon, barn och andra släktningar (2016, s. 12). Den 

här studien avgränsas dock till mäns våld mot kvinnor i heterosexuella parrelation där 

män och kvinnor är 18 år eller äldre. 

 

5 Uppsatsens disposition  
Uppsatsen består av elva kapitel. Första kapitlet ger läsaren en inledning och andra 

kapitlet ger en bakgrund kring ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Tredje 

kapitlet handlar om studiens syfte och frågeställningar. Fjärde kapitlet beskriver 

begreppsbestämningar och avgränsningar till studien. Detta kapitel redogör för studiens 

disposition. I kapitel sex redovisas tidigare forskning för att ge läsaren en överblick över 

aktuell forskning i ämnet. I kapitel sju presenteras en teoretisk ansats som är grunden för 

studiens analys. I kapitel åtta presenteras metoden för forskningen. I kapitel nio redogörs 

studiens resultat med tematiseringsuppdelning. I kapitel tio redovisas en analys utifrån en 

teoretisk ansats. I kapitel elva presenteras studiens avslutande diskussion.   
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6 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras det aktuella forskningsläget med relevans för studiens syfte. 

Studien redogör för forskning som på̊ olika sätt behandlar fenomenet mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer. Det som är lite speciellt för denna studie är att i detta kapitel 

används till en del samma artiklar som i resultatkapitlet. Den tidigare forskningen 

redovisas nedan utifrån två teman: Våldets konsekvenser för kvinnor samt Orsaker och 

faktorer som påverkar kvinnans beslut.  

 

6.1 Våldets konsekvenser för kvinnor 
Hans Ekbrands avhandling Separationer och mäns våld mot kvinnor handlar om mäns 

våld mot kvinnor i heterosexuella parrelationer i Sverige och fokuserar på vilka effekter 

våld har på separationer och vilka effekter separationer har på våldet. Ekbrand menar att 

vid våld i nära relationer blir det alltid konsekvenser för både kvinnan och mannen. Ibland 

väljer kvinnan att lämna sin man trots att hon älskar honom. Mannen kan dock straffas 

för våldet av rättssystemet efter att hon har lämnat honom (Ekbrand 2006, s.10). Kim och 

Grays studie ”When is it enough for me to leave”, gjord i USA, undersöker svarta och 

latinska kvinnors beslut att stanna kvar eller lämna våldsamma relationer. Studien visar 

att kvinnors psykiska hälsa kan påverkas skadligt på flera känslomässiga sätt när de lever 

i destruktiva parrelationer vilket också påverkar huruvida de stannar eller lämnar. Rädsla 

och självkänsla är viktiga faktorer som påverkar deras beslut. Den våldsutsatta kvinnan 

kan ibland inte lämna en våldsam relation på grund av att hon upplever en förödande 

rädsla. Hon kan vara rädd både för sin egen och barnens säkerhet. Denna rädsla är grundad 

i verkligheten eftersom våldet kanske inte slutar efter att kvinnan gett sig i väg utan istället 

trappas upp till ett eventuellt kvinnomord eller försök till kvinnomord (Kim & Gray 2008, 

s. 1467).  

 

En studie ”Battered Women’s Process of Leaving” gjord av Brown, Trangsrud i 

Missouriuniversitet i  USA handlar om en uppföljningsundersökning av karriären och 

livserfarenheterna för misshandlade kvinnor två år efter skyddsboendets avgång. I en 

kvalitativ undersökning intervjuades sex kvinnor av ett ursprungligt urval av 13 om sin 

karriär, livsjusteringar och framtida strategier. Studiens resultat visade att våldets 

konsekvenser knutits till skadliga effekter på offrets sysselsättning, karriär och ekonomi. 

Studien visar att 96% av de våldsutsatta kvinnorna upplevde problem med sitt arbete. 

Som ett resultat av de fysiska skadorna stannar de nämligen hemma istället för att åka till 
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sitt arbete. De kanske skäms för sina skador och inte vill visa upp dem för sina kollegor 

eller sin chef (Brown, Trangsrud, & Linnemeyer 2009, ss. 439-440). 

 

6.2 Orsaker och faktorer som påverkar kvinnans beslut 
Tidigare studier har redogjort för många olika orsaker och faktorer som påverkar 

kvinnans beslut att stanna kvar eller att lämna en våldsam relation. Orsakerna varierar i 

olika studier beroende på vilka sociala sammanhang och kulturer studien har genomförts 

på. Därför är det svårt att välja och avgränsa sig till vilka orsaker som är mer betydande 

än andra för den här studien. Ekbrand (2006) menar rent generellt att våldets orsak också 

kan beror på att mannen vill tvinga kvinnan att anpassar sig till hans förväntningar och 

krav. Detta leder till att kvinnan får en underordnad status i samhället. Dessa 

underordningar innebär att kvinnan har mindre frihet och fler förpliktelser än mannen. 

Män använder våld som medel i heterosexuella parrelationer för att uppnå vissa mål. 

Målet kan till exempel vara att mannen vill ha kontroll över kvinnans beteende (Ekbrand 

2006, ss. 9-11). Faktorer som påverkar kvinnans beslut kan delas in i fyra kategorier: 

barn, ekonomiskt beroende, socialt stöd och sociala normer. Det här är de främsta faktorer 

som leder till att kvinnor antigen stannar kvar eller lämnar en våldsam nära relation. 

 

6.2.1 Barn 

Barn i heterosexuella parrelationer är en en stor och viktig faktor som påverkar kvinnans 

beslut när det gäller att anpassa sig eller lämna. De våldsamma relationerna var ibland 

tydligt kopplade till rädsla och stress. Mycket av kvinnornas energi spenderades på att 

hålla fred mellan barnen och mannen. Ibland måste hon också skydda barnen från att 

bevittna våld mot sig själv enligt en studien gjord i Sverige av Scheffer- Lindgren och 

Renck (2008, 117). I en annan studie, gjord i Nya Zeeland, tycks  gemensamma barn vara 

ett starkt band i relationen (Fanslow & Robinson, 2009, s. 931). En tredje studie, gjord i 

Jordanien, säger att en av de starkaste anledningarna för att anpassa sig är att offra sig 

själv för barnens skull. Kvinnor är ibland villiga att acceptera och tolerera allt våld från 

sin partner för sina barns bästa (Gharaibeh & Oweis 2009, s. 381). Barn i våldsamma 

relationer skapar ytterligare utmaningar för kvinnor enlig Laceys (2010, s. 670) studie 

gjord i USA. 

 

6.2.2 Ekonomiskt beroende 

Forskning visar att de våldsutsatta kvinnorna som är ekonomiskt beroende av en 
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våldsutövande man är mindre benägna att lämna honom. Det vill säga att ekonomin är en 

stark faktor som påverkar kvinnans beslut. Kvinnor som är ekonomiskt oberoende lämnar 

en våldsam relation tidigare och snabbare än de kvinnor som inte kan försörja sig själva 

och barnen. Ekonomiskt beroende är rankat som kanske den främsta anledningen till att 

kvinnor inte lämnar sin partner. Misshandlade kvinnor behöver skydd och det är svårt att 

lämna en våldsam relation om hon känner sig oskyddad och osäker inför samhällets 

sociala insatser och straffsystem (Kim & Gray 2008 s. 1466). Också enlig en studie gjord 

i Jordanien av Gharaibehs och Oweiss (2009) bekräftar att ekonomisk beroende är ett 

stort hinder för att lämna förhållandet. Det var också tydlig att de kvinnor med lägre 

utbildningsnivå hade svårare att bryta upp. De indikerade att de var beroende av mannen 

rent ekonomist och han tillät inte att de arbetade utanför hemmet. Mannen hade hand full 

kontroll över familjens ekonomi (Gharaibeh & Oweis 2009, s. 380). En annan studie 

gjordes av Lacey (2010, s. 670) i USA, också kom fram till samma resultat.  

 

6.2.3 Socialt stöd 

Det är den våldsutsatta kvinnans familj och hennes vänner som ibland bäst kan stödja och 

hjälpa henne. Den hjälp som våldsutsatta kvinna behöver ser olika ut i olika kulturer och 

sociala sammanhang. I österländsk kultur tvingas kvinnan ibland av sin familj och sina 

vänner att anpassa sig till den våldsamma relationen. Gharaibeh & Oweis (2009) anser 

att socialt stöd från familj och vänner har stor betydelser för dessa kvinnor. Kvinnor 

anpassar sig ibland till våldsamma relationer på grund av brist på socialt stöd från sina 

familjer och vänner. Kulturen spelar en avsevärd  roll anser (Gharaibeh & Oweis 2009, s. 

380).  

 

6.2.4 Sociala normer 

Sociala normer ser helt olika ut i olika kulturella sammanhang. De sociala normerna 

verkar alltså ha en mycket stor betydelse för kvinnors beslut att anpassa sig. Gharaibeh 

och Oweis (2009) har genomfört sin studie i Jordanien. Studien visar också här att 

anledningen att stanna kvar var präglad av den sociala normen och den lokala kulturen. 

Kvinnornas familjer och även deras vänner godkände inte ibland deras önskan om att 

lämna den våldsamme mannen (Gharaibeh & Oweis 2009, s. 380).  
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7 Val av teoretisk ansats 
I detta kapitel presenteras två teoretiska ansatser: Hirdmans teori om Genus och Connells 

teori om Maskulinitet. Dessa beskrivs i varsitt eget avsnitt. De teoretiska ansatserna 

används senare vid analysen och syftar till en förståelse för kvinnans beslut att stanna 

kvar eller lämna en våldsam relation. Den här studien gjordes genom en systematisk 

litteratursökning i aktuella databaser där jag hämtade de artiklar som var mest relevanta 

för studiens syfte. Artiklarna utgör studiens empiri och används sedan för analys. De 

utvalda artiklarna var från olika länder och har för det mesta skrivits i lokala miljöer. 

Forskarna har använt olika teorier för att analysera texterna men jag har inte hittat någon 

dominerande teori som var intressant för min studie. Därför valde jag att endast analysera 

utifrån teorierna angående genus och maskulinitet. 

 

7.1 Genus 
Genus är enligt Hirdman (2003) ett latinskt ord som betyder slag, sort, släkt eller kön. 

Hirdman introducerade begreppet Genus i Sverige från det engelska begreppet gender. 

Det betyder att när vi skapar grupperingar mellan könen, då använder vi genus som 

begrepp även i Sverige (Hirdman 2003, s. 11). Detta framhäver också Connell (2006) som 

beskriver att Genus skapas i den sociala omgivningen mellan individer. Den belyser 

social ordning i vår vardag. Denna genusordnings existens är tillgodo för oss alla (Connell 

2006, s. 21). Hirdman (2003) beskriver att begreppet genus innebär ett betydelsesystem 

där män respektive kvinnor ses som föränderliga tankefigurer. Genus skapas av specifika 

föreställningar och specifika sociala sammanhang (ibid. s.12). Genus pekar inte bara på 

könsskillnader utan är den kulturella tolkningen av symboler, föreställningar och 

stereotyper. Enligt Hirdman är den kulturella tolkningen av kön en ständigt pågående 

process. Den återfinns på alla nivåer i hela samhället där relationen mellan man och 

kvinna är en styrande faktor. Hon menar att kön konstrueras genom ett genussystem som 

består av två huvudprinciper, dessa är dikotomi och hierarki. Med dikotomi menas en isär-

hållning mellan könen på alla områden. Hierarki handlar om att det är mannen som är 

normen. Det vill säga att mannen är det allmängiltiga och normala medan kvinnan är det 

andra och underordnande. Detta leder till att det är mannen som har tolkningsföreträde 

och som i sin tur definierar kvinnans verklighet. I och med detta är det isär-hållningen 

som legitimerar den manliga normen (ibid. ss. 19 - 76 ). Hirdman menar vidare att det är 

genussystemet och dessa två principer som har gett en röd tråd genom historien och bildat 

ett slags mönster. Det är män och kvinnor som själva har skapat det här genussystemet 
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och sedan själva blir delaktiga i dess reproduktion. Hon menar att det är ett system som 

skapar ett slags tyst kontrakt som reglerar hur vi pratar hur vi tänker och hur vi ser på 

allting omkring oss. Det tysta kontraktet och reglerna kan minska risken för konflikt 

mellan könen. Hirdman ansåg dock att män och kvinnor fundamentalt liknar varandra 

(Hirdman 1990, ss. 49-53; 2003, ss. 77-98). 

 

Connell (2006, s. 12) ansåg att genus skapade en uppdelning mellan könen inte bara i vårt 

vardagliga liv utan också på arbetsplatsen. Han såg att kvinnorna i samhället nästan alltid 

tog hand om barn och hushållsarbete. Kvinnorna hade ofta svårt att få ett välbetalt arbete 

utanför hemmet. För männen var detta avsevärt lättare. Det visade att det fanns en ojämlik 

könsuppdelning i samhället. Connell menade att vi tror att vi lever i ett jämställt samhälle 

men att detta inte stämmer. Forskning visade att vissa länders kvinnor tjänade omkring 

hälften av männens medelinkomst. Detta ledde till att kvinnorna blev ekonomisk 

beroende av sin partner. Många män ansåg sig äga kvinnan eftersom bara han hade en 

inkomst. Detta gav mannen makt över sin partner. Detta bekräftade också Hirdman (2003) 

genom att skapa ett könsmönster mellan man och kvinna där mannen sågs som 

överordnad. Detta gjorde att kvinnan själv såg sig som mycket svag och underordnad 

(Hirdman 2003, ss. 74-76). Connell (2006) menar att orättvis könsuppdelningen mellan 

man och kvinna i samhället gör att kvinnan inte respekteras på rätt sätt. Detta gör att vi 

får stora ojämlikheter i samhället (2006, ss.16-17). 

 

7.2 Maskulinitet 
Robert W. Connell (1999) anser att könsrollstänkandet har två betydelser. Första aspekten 

är hur mannen och kvinnan använder sig  av det manus som handlar om deras beteende 

mot varandra i äktenskapet. Det innebär att både mannen och kvinnan följer ett avtal 

angående hur de skall uppträda gentemot varandra. Andra aspekten är hur både mannen 

och kvinnan verkligen lever upp till de allmänna förväntningarna gällande könsroller 

alltså vad som är manligt respektive kvinnligt. Dessa två könsroller existera överallt inom 

alla kulturer och i hela världen. De belyser att maskulinitet och femininitet är färgade av 

socialisering och inlärning både på individ- och samhällsnivå (Connell 1999, s. 39-40). 

Han menar vidare att maskuliniteten är alltså framlagt från den manliga kroppen. Ett 

exempel är att med Maskulint menar man automatiskt någon som är mera aggressiv av 

sin natur. Mannen är alltså mera våldsam till sin natur och passar inta lika bra i att ta 

ansvar för sina barn som kvinnan gör (ibid. s. 69). Detta tyder då på att man ger mannen 
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och kvinnan förutbestämda egenskaper (ibid. s. 72). Connell (1999) beskriver vidare att 

manligheten är alltså präglad av specifik kultur samhället, historiken och situationen. Vad 

som menas med typiskt manligt skiljer sig åt och är beroende av vilket samhälle man lever 

i. Han framställer manlighetens relationella karaktär och förklarar att den är bara möjlig 

och begriplig i relation till andra kategorier som till exempel kvinnlighet. Ur ett sådant 

perspektiv är kön eller genus inte beständig. Connell har delat in manlighet i fyra olika 

former: hegemonisk, medskyldig, underordnad och marginaliserad. Högst upp finns den 

hegemoniska manligheten. Connell menar att denna sorts manlighet alltid följer vad som 

anses vara normen men att den skiljer sig då det gäller tid och rum. Den är även beroende 

av kulturen och historiken. Denna form av manlighet kopplas samman med makt som 

legitimerar mäns överordnande position gentemot kvinnor. Det finns män som inte når 

upp till den hegemoniska manligheten men de får ändå fördelar av den. Dessa män tillhör 

den medskyldige manligheten. Det vill säga att den manlighet som kanske inte till 100% 

stämmer överens med den hegemoniska manligheten men ändå använder sig av många 

privilegier som tillskrivs den manliga normen. Fördelarna kan kallas patriarkala fördelar. 

I underordnad manlighet förekommer de män som exkluderats av kulturella och politiska 

sammanhang. Queera identiteter och homosexuella finns i denna kategori. Den 

underordnande manligheten inbegriper de som är av manligt biologisk kön men som ofta 

får möta sanktioner till exempel homosexuella. Den fjärde manligheten är marginaliserad 

manlighet. Denna samman kopplas med intersektionalitet, klass, etnicitet, ålder och 

religion med mera och spelar en viktig roll i konstruktionen av manlighet (Connell 1999, 

ss. 101-104). 
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8 Metod 
I detta kapitel redogörs för de metoder som studien har sin utgångspunkt i. Först beskrivs 

den kvalitativa ansatsen och sedan följer en systematisk litteraturöversikt som metod. 

Därefter följer urval, genomförande, bearbetning och analys samt tillförlitlighet och 

trovärdighet. Metoden har ett planmässigt tillvägagångsätt som framställer en procedur 

för hur forskaren systematiskt insamlar information för att lösa forskningens problematik 

enligt Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen och Jacobsson (2008, s. 18).  

 

8.1 Kvalitativ ansats 
För att genomföra studien, uppnå syftet samt besvara frågeställningarna har jag använt 

mig av en kvalitativ metod i form av en systematisk litteraturöversikt. Begreppet 

kvalitativ refererar till allt från hela forskningsstrategin till sättet att samla in, analysera 

och framförallt redovisa data. Kvalitativa studier undersöker förståelse, innebörd och 

begreppsutveckling eller teoretisk generalisering enligt Levin (2008, s. 38). Kvalitativ 

data kan användas för att indirekt studera de fenomen som är svåra att undersöka direkt 

exempelvis upplevelser, känslor, tankar och intentioner. Kvalitativa metoder ger därmed 

en bättre insyn och förståelse när det gäller de grupper som är utsatta i olika 

livsomständigheter (Ahrne & Svensson 2015, s. 12). Kvalitativ forskning  är ett teoretiskt 

drivet fenomen som handlar om att undersöka och förstå sociala strategier och individers 

erfarenheter  enligt Silverman (2016, s. 3). Den här studien genomförs utifrån 

vetenskapliga publikationer och samlar en översiktlig bild av kunskapsläget kring mäns 

våld mot kvinnor i heterosexuella parrelationer. Dessutom fokuseras det på vilka faktorer 

som påverkar en kvinnas beslut att stanna kvar eller att lämna en våldsam relation. Därför 

är en kvalitativ metod i detta fall relevant. 

 

8.2 En systematisk litteraturöversikt som metod 
En systematisk litteraturöversikt är en ordentlig och omfattande metod när det gäller att 

värdera vetenskapliga artiklar inom specifika områden. Det är en sammanfattning av 

forskningslitteratur som är inriktad på det specifika forskningssyftet och frågeställningen 

omkring denna. Det genomförs på ett sätt där syftet är att identifiera, välja, värdera och 

syntetisera alla högkvalitativa forskningsbevis som är relevanta för 

forskningsfrågeställningen (Bettany-Saltikov & McSherry 2016, s.11). Andra författare 

såsom Forsberg och Wengström (2013,s. 27) definierar en systematisk litteraturstudie 
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som ”utgår från en tydligt formulerad fråga som besvaras systematiskt genom att 

identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning.” Undersökningsfältet i en 

systematisk litteraturstudie är redan publicerat som vetenskapligt material. 

Forskningsfrågorna ställs till litteraturen som är respondent istället för en person. Det 

första steget är att reflektera och söka information. Därefter följer värdering, analys, 

sammanställning, spridning och tillämpning (Forsberg & Wengström 2013 s. 70). I den 

här studien har jag granskat aktuell forskning som har resulterat i en samlad bild av 

kunskapsläget då det gäller mäns våld mot kvinnor i heterosexuella parrelationer. Studien 

har även fokuserat på de faktorer som påverkar kvinnans beslut. En systematisk 

litteraturöversikt har varit till stor hjälp i min studie.  

 

8.3 Urval 
Studieområdet handlar om mäns våld mot kvinnor i heterosexuella parrelationer. För att 

avgränsa det valda området genomfördes en urvalsprocess. Becker (2008) beskriver att 

urvalet är ett stort problem för all slags forskning. Det är omöjligt för forskare att studera 

varje fall av ett undersökningsområde. På grund av detta väljer forskare att göra ett urval, 

där en liten del får representera hela sammanhanget. Ett urval ska vara relevant och 

pålitligt för att generalisera forskningsresultat (Becker 2008, s. 78). Kvalitativ forskning 

på ett generellt sätt använder målstyrda urval. Det innebär att forskare väljer ut fall eller 

deltagare på ett strategiskt sätt. Så att det forskningsmaterial som väljs ut är relevant för 

forskningens syftet och gör det möjligt att besvara forskningsfrågeställningarna (Bryman 

2018, ss.496-498). Det var omöjligt att inkludera alla vetenskapliga publikationerna i min 

studie så jag gjorde målstyrda urval istället och tog fram de vetenskapliga artiklarna som 

passade studies syfte och frågeställningar.  

 

8.4 Genomförande 
För att genomföra studien började jag med en litteratursökning i universitetsbibliotekets 

databas utifrån ämnesguiden. Sökningarna gjordes inom sökområden: socialt arbete och 

socialpsykologi. Den systematiska litteratursökningen av vetenskapliga artiklar ägde rum 

onsdagen den 6 juni 2018. För att få en täckande bild av forskningsområdet valde jag två 

databaser: PsycInfo och Social Services Abstracts som jag ansågs lämpliga. I PsycInfo 

finns det mer än 2 miljoner referenser till tidskriftsartiklar, avhandlingar och 

forskningsrapporter inom psykologi och angränsande ämnen såsom sociologi och 

psykiatri. Den andra databasen (Social Services Abstracts) innehåller referenser till 
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tidskriftsartiklar, avhandlingar och forskningsrapporter inom främst socialt arbete och 

närliggande ämnesområden såsom socialpolitik, social välfärd med mera. I databaserna 

finns det möjlighet att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (Peer 

reviewed). På grund av detta är dessa databaser lämpliga för min studie.  

 

Första sökningen gjorde jag hos PsycInfo för att hitta relevanta artiklar utifrån studiens 

syfte. De sökord som användes var ”Partner Abuse”, OR ”Intimate Partner Violence” OR 

”Domestic Violence” och jag har fått 14689 träffar. Sökorden hämtades från databaserna 

MESH-termer eller Thesaurus för att hitta sökord som bäst passade till studiens syfte. 

Sökorden ”Stay*” OR ”Leave*” gav 41248 träffar. När jag kombinerade båda 

sökningarna tillsammans fick jag 651 träffar. Med avgränsning till Peer reviewed 

kvarstod 414 träffar och med avgränsning till perioden 20080101-20171231 kvarstod 223 

träffar. Området blev dock ändå för stort så jag reviderade min uppsats och efter det var 

jag bara intresserad av de artiklar som handlade om kvinnor över 18 år (Adulthood). Jag 

uteslöt all forskning som handlade om  andra ålderskategorier. Då kvarstod endast 56 

artiklar där 53 var på engelska som jag använde i min undersökning (se tabell 1). Andra 

sökningen gjordes i Social Services Abstract där sökorden var ”Spouse Abuse” OR 

”Partner Abuse” OR ”Family Violence” vilken gav 6451 träffar. Sedan gjordes en 

sökning med sökord ”Stay*” OR ”Leave*” för att få relevanta artiklar till min 

undersökning. Här fick jag 15510 träffar. Därefter kombinerade jag båda sökningarna och 

fick 354 träffar. När jag begränsade till (Peer reviewed) kvarstod 175 artiklar. Med 

begränsning till de senaste tio åren (20080101-2017123) kvarstod det endast 97 artiklar 

som har använts i min studie (se tabell 1).  

 

Jag har noggrant läst alla titlar och abstrakt av de utvalde artiklarna. De utvalda artiklarna 

skulle vara originalartiklar, publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt ha en diskussion 

i forskningsområdet mäns våld mot kvinnor (i heterosexuella parrelationer). Artiklarna 

skulle följa vissa etiska riktlinjer och då valde jag artiklar som var etiskt försvarbara. 

Exkluderingskriterierna var de artiklar som behandlade kvinnors våld mot män, våld 

mellan homosexuella relationer, dejtrelationer, barn som har bevittna (våld i nära 

relationer) samt sårbara grupper såsom kvinnor med funktionhinder. Därefter läste jag 

igenom kvarstående artiklar i fulltext för att bedöma artiklarnas kvalitét utifrån studiens 

problemområde. Detta resulterade i att endast 9 artiklar kvarstod ur PsycInfo och 12 från 

Social Services Abstract användes i studien. De utvalda artiklarna var empiriskt material 
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och användes som analys. (För att redovisa de utvalda artiklarna har en schematisk 

översikt av artiklar presenterats som bilagor A och  B ). 

 

Tabell 1. Sökmatris   

Datum Databaser Sökord / 

kombinationer 

Antal 

Träffar 

Efter 

avgränsning 

Efter 

läsning  

titlar 

Efter 

läsning 

Abstrakt 

Efter 

kvalitets- 

granskning 

Artiklar 

som 

inkluderas 

i studien 

20180606 PsycInfo Thesaurus: 

"Partner 

Abuse" OR 

"Intimate 

Partner 

Violence" OR 

"Domestic 

Violence" 

AND Stay* 

OR Leave* 

651 53 18 16 11 9 

20180606 Social 

Services 

Abstracts 

Thesaurus: 

"Spouse 

Abuse" OR  

"Partner 

Abuse" OR 

"Family 

Violence" 

AND Stay* 

OR Leave* 

354 97 57 24 20 12 

 

8.5 Bearbetning och analys 
Kodning är utgångspunkten för den kvalitativa dataanalysen enligt Bryman (2018, s.698). 

Analysen av insamlad kvalitativ data består av bland annat kategorisering av data för att 

reducera forskningsmaterialet vilket också kallas kodning och tolkning (Hartman 2004, 

s. 287). I en systematisk litteraturöversikt förenades resultaten i form av en 

sammanställning av alla inkluderade artiklar. Sedan framställdes de under teman 

uppdelning såsom huvudteman och  underteman enligt Bettany-Saltikov & McSherry 

(2016, s. 154). Den här studien bygger på primärdata från publicerade vetenskapliga 
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artiklar. Kodning och reducering av data har gjorts genom tematisk uppdelning av de 

faktorer som påverkar kvinnans beslut. Jag uppdelade faktorerna i tre huvudteman och 

fem underteman. Sedan samlade jag också in de faktorer som har sammanband med 

varandra i dessa underteman. Slutligen analyserade jag faktorerna utifrån genus- och 

maskulinitetsteorin. 

 

8.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Författaren Bryman (2018) beskriver att om en kvalitativ undersökning ska vara trovärdig 

så måste de två grundläggande kriterierna uppfyllas nämligen tillförlitlighet och äkthet 

eller autenticitet. Tillförligheten har fyra delkriterier såsom trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten i en forskning 

innefattas av två huvudprinciper. Den första punkten (för att säkerställa undersökningen) 

är att genomföra den enligt de regler som finns. Den andra huvudregeln är att resultaten 

rapporteras till de individer som är en del av den sociala verkligheten. Forskaren måste 

tolka verkligheten på rätt verifierat sätt (ibid. s. 467). För att visa upp forskningens 

pålitlighet och överförbarhet krävs det, att man säkerställer en fullständig och tillgänglig 

redogörelse för hela forsknings processen. När det gäller möjlighet att styrka och 

konfirmera innebär det också att forskarens personliga värderingar inte få färga 

forskningen. Däremot är det forskarens uppgift att fastställa i vilken utsträckning det går 

att styrka resultatet (Bryman 2018, ss. 467-470). För att göra min studie tillförlitlig och 

trovärdig följde jag grundläggande principer under hela forskningsprocessen. När det 

gäller kvalitativa metoder så är det ibland svårt att tolka vetenskapliga texter på exakt 

samma sätt som tidigare forskare har gjort. Jag har valt vetenskapligt granskade artiklar. 

Vid bearbetningen och analysen ha jag ständigt haft studieresultatet i åtanke. Jag var 

noggrant under hela processen och såg till att mina personliga åsikter inte påverkade 

resultatet. Detta styrkte studiens trovärdighet.  

 

 Enligt Bryman (2018, ss. 467-470) finns det förutom de ovanstående fyra 

tillförlitlighetskriterierna även ett antal kriterier som handlar om äkthet eller autenticitet. 

Dessa kriterier framkallar ett antal frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser i 

allmänhet. Min studie ifrågasätter inte forskningens äkthet över huvudtaget. Jag använder 

mig av trovärdiga och redan vetenskapligt granskade artiklar. 
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9 Resultat 
I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Resultatet återger de faktorer som 

påverkar kvinnans beslut angående att antigen stanna kvar eller att lämna ett destruktivt 

förhållande. Faktorerna visade sig ha kopplingar till varandra och de har delats in i tre 

huvudteman: Kvinnors emotionella band, Kvinnors sociala sammanhang samt 

Kvinnornas personliga upplevelser. Dessa huvudteman har olika underkategorier vilka 

belyses i min studie. I mitt arbete har jag ibland använt mig av citat från olika artiklar för 

att ge en mera levande bild av resultatet. Citaten var på engelska och jag har senare 

översatt dem till svenska. Det empiriska materialet härstammar från elva olika länder och 

belyser olika lokala sammanhang. Första kategorin handlar om följande industriländer 

såsom USA, Kanada, Irland, Australien, Nya Zeeland och Sverige. Den andra kategorin 

handlar om utvecklingsländer såsom Sydafrika, Zimbabwe, Filippinerna, Kosovo och 

Indien. Jag har prioriterat ett underlag som belyser olika kulturers problematik ur ett större 

perspektiv. Det empiriska materialet presenteras i form av en schematisk översikt av de 

utvalda artiklarna i bilaga A och B.  

Bilden nedan sammanfattar studiens resultat och visar att det finns kopplingar mellan de 

olika faktorerna.  

 
 

Bild 1: Faktorer som påverkar kvinnans beslut 
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9.1 Kvinnors emotionella band 
Huvudtemat Kvinnors emotionella band har delats in i fyra underkategorier: kvinnors 

känslor av skuld, skam och stigma, självkänsla, förhoppning inför framtiden och kärleken 

samt beroendet av en våldsutövande partner. Många studier visar att kvinnor har skapat 

ett starkt emotionellt band med sin partner när de lever tillsammans en längre tid. Detta 

emotionella band kan ibland vara ett stort hinder när de vill lämna en våldspräglad 

relation.  

 

9.1.1 Kvinnors känslor av skuld, skam och stigma 

En faktor som lyfts fram i flera studier är kvinnors känslor av skuld och skam. Till 

exempel visade en studie gjord i USA, att kvinnor trodde att det var deras eget fel när 

deras partner utövade våldet (Zosky 2011)). En kvinna berättade:  
Jag förstod inte vad som hände, jag trodde att det var mitt eget fel. Jag skyllde 

allt på mig själv och mönstret upprepades (Zosky 2011, s. 207).  

I en annan studie gjord i USA visades det sig att kvinnors rädsla och skam var signifikanta 

faktorer som påverkade kvinnornas beslut (Matlow & Deprince 2015, s. 1056). Detta 

uppmärksammandes också i två andra studier, den ena av Letourneau et al. (2013) i 

Kanada och den andra av Enander (2010) i Sverige. Undersökningar visar också att 

många av de mödrar som upplevde våld i heterosexuella parrelationer berättade om 

liknande upplevelser av skam, skuld och stigma. Stigman gör så att kvinnan känner sig 

underordnad och detta påverkar då kvinnans beslut (Letourneau et al. 2013, ss. 2881-

2883; Enander 2010, s. 19). Två studier, den ena från USA (Lacey 2010) och den andra 

från Kosovo (Kelmendi 2015), visar att samhällsstigma skapar ytterligare hinder för 

många mödrar. Båda studierna visar att mödrarna skämdes för att söka hjälp för sig själva 

och för sina barn (Lacey 2010, s. 674) & Kelmendi 2015, s. 695). 

 

9.1.2 Självkänsla 

Bra självkänsla är alltid en viktig faktor. I de fall där kvinnan tappat tron på sig själv leder 

detta ofta till mera våld. Zoskys (2011, s. 208) studie från USA beskriver att många av 

dessa kvinnor trodde att de skulle dö, antingen i händerna på sin våldsamme partner eller 

helt enkelt genom att begå självmord. Detta bekräftas av en annan undersökning från 

Kanada där mödrarna rapporterade om personliga hinder såsom avsaknad av stöd till sig 

själva och barnen, bristande ork, känslomässiga resurser samt rädsla som orsakats av det 

våldsamma förhållandet (Letourneau et al. 2013, s. 2883). I en sydafrikansk undersökning 
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gjord av Baholo et al. (2014)  intervjuades våldsutsatta kvinnor och under intervjuns 

genomgång blev en del av deltagarna känslomässiga och många grät när de relaterade till 

vissa delar. De kämpade för att besegra en rad känslor som de kände igen i sin egen 

relation. En ung tjej (Mpho, 23 år, afrikansk) delgav sin känsla: 
Jag var väldigt arg på honom. Jag var också väldigt rädd för honom. (Baholo 

et al 2014, s. 643) 

 

9.1.3 Hopp och kärlek 

Den emotionella kopplingen till partnern i vardagen kan ha stor betydelse för kvinnors 

beslut. En studie gjord i Filippinerna vittnar om hur kvinnorna under den första tiden i 

förhållandet upplevde sin partner som kärleksfull, omtänksam och uppmärksam. De 

kunde inte glömma bort de positiva känslorna de hade för sin partner i början och bortsåg 

från våldet senare. Den starka känslomässiga anknytningen till en våldsam partner 

beskrivs tydligt av en av kvinnorna. Hon sa:  
Jag var galen som stannade kvar trotts våldet. Jag fortsatte förhållandet på 

grund av att jag trodde att jag älskade honom. (Estrellado & Loh 2014, s.581) 

En annan studie från USA visade att det ibland är den starka emotionella anknytningen 

som får kvinnor att stanna kvar hos en våldsutövande partner. En kvinna sa: 
Jag tänkte inte klart. Jag accepterade att stanna kvar i relationen. Jag var ju kär. 

Jag trodde att förhållandet var acceptabelt och att våldet var ok för att jag 

älskade honom. (Zosky 2011, s. 207) 

Deltagarna påpekade i två andra studier, den ena från Sydafrika och den andra från Nya 

Zeeland, att de i början av sin relation hoppades att deras partner skulle förändras. De 

trodde att efter en viss tid av fysiska och emotionella övergrepp så skulle allt lugna ner 

sig och att våldsutövaren skulle be om ursäkt. Situationen skulle iallafall bli harmonisk 

för ett tag. Men för det mesta upprepades cykeln och övergreppen växter sig starkare 

(Baholo et al. 2014, s. 642; Fanslow & Robinson 2010, s. 941). 

 

9.1.4 Beroendet av en våldsam partner 

I två studier, den ena från Filipinerna (Estrellado & Loh (2014) och den andra från Indien 

(Vranda 2013), berättade kvinnor att de helt uppenbart var beroende av sin partner. De 

hade svårt att fatta egna beslut och var vana vid att partnern bestämde allt. En kvinna 

berättade: 
Jag har numera mycket svårt att fatta egna beslut. Min man bestämde allt. Jag 

blev van vid att alltid rätta mig efter honom. Jag blev helt beroende av honom 

i allt.  (Estrellado & Loh 2014, s. 581) 
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9.2 Kvinnors sociala sammanhang 
Temat kvinnors sociala sammanhang är uppdelat i fem kategorier: barn, ekonomi, social 

status, social norm samt männens makt och kontroll. Dessa faktorer har en stor betydelse 

i kvinnans beslut men det beror också på vilket sammanhang kvinnan befinner sig i. Till 

exempel när det gäller personliga faktorer av våld mot kvinnor i Kosovo, visar resultatet 

att viljan att hålla samman familjen (barnen), osäkerheten att klara sin ekonomi och 

bristen på stöd utifrån gör att hon prioriterar att stanna kvar trots våld i sitt förhållande 

(Kelmendi 2015, s. 695).  

 

9.2.1 Barn 

Flera studier  från olika länder såsom USA, Nya Zeeland, Filippinerna och Indien 

påvisade att barnen i en våldsam relation är kanske den viktigast faktorn som påverkar 

kvinnans beslut att stanna kvar eller att lämna. Undersökningarna visar att om det 

förekommer barn i förhållandet så försvåras hela situationen. Kvinnor tänker ofta mera 

på sina barn än på sig själva. ”Barnens bästa” är ofta en anledning som avgör om kvinnor 

stannar, lämnar eller återvänder till ett våldsamt förhållande (Matlow & Deprince 2015, 

s. 1057; Moe 2009, s. 248; Nouer, Mackey, Tipton, Miller & Connor 2014, s. 675; 

Fanslow  & Robinson 2010, s. 940; Vranda 2013, ss. 140-14). Enligt en studie gjord av 

Estrellado och Loh (2014, s. 582) i Filippinerna så tyckte en kvinnan 
Jag kan inte kasta bort honom på grund av mina barn därför stannar jag och 

lider. Jag tror trotts allt att barnen behöver sin far. (Estrellado & Loh 2014, s. 

582) 

Två studier, den ena från Filipinerna och den anda från Kanada, visar också att de kvinnor 

som valde att lämna var fokuserade på att skydda sina barn till varje pris. De kvinnor som 

var insatta i hur barnens utveckling påverkades av våldet lämnade ofta förhållandet. En 

respondent sa att 
Min partner vände aggressionen bara mot barnen. Han piskade dom och ibland 

knäppte han dom på näsan. Det var oerhört plågsamt att uppleva detta för mig. 

Det var tillräckligt för att jag skulle skilja mig. (Estrellado & Loh 2014, s. 583; 

Davies, Ford-Gilboe & Hammerton 2009, s. 33) 

Deltagarna i andra studier från Sydafrika och USA delade sina erfarenheter av att ha blivit 

misshandlade framför sina barn. Kvinnor beskrev hur detta påverkade barnen. Barnen 

blev ibland helt traumatiserade och förvirrade. Mödrar kände sig hjälplösa då de inte 

kunde skydda sina barn från våldsutövaren. Två sydafrikanska kvinnorna fruktade för 
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sina liv de var skräckslagna vid tanken på att deras barn skulle lämnas ensamma med en 

våldsam far (Baholo et al. 2014, s. 642). Respondenter från USA relaterade till 

vändpunkter som var en direkt följd av deltagarnas insikt i våldets inverkan på barnen när 

de bevittnat våld. Detta framgår av följande citat:  
Redan vid 6 års ålder började min dotter uppvisa ångestsymtom. När min man 

kastade saker på mig och skrek åt mig då mådde min dotter väldigt dåligt. Han 

slängde också mina saker på golvet därefter tvingade han mig att plocka upp 

dom. (Murray, Crowe  & Flasch 2015, s. 235) 

I en annan studie från USA bekräftar en kvinna vid namn Markeelie att hon funderade på 

att bryta upp när hon förstod hur rädd hennes son ständigt var. Hon sa:  
Det hade gått så långt att sonen vägrade att äta om hans far var i närheten. Han 

ville inte heller sova, inte ens titta på TV eller spela spel – han ville inte göra 

någonting i närheten av sin pappa. (Moe 2009, s. 248) 

I ett annat exempel från en studie, gjord i Sydafrika, stannar kvinnor kvar på grund av att 

de inte vill bryta upp en familjestruktur med två föräldrar. De offrar sig själva för barnens 

välbefinnande trots att deras egen säkerhet är oklar (Rasool 2016, s. 1670). 

 

9.2.2 Ekonomi 

En studie gjord i Zimbabwe talar om att kontroll över pengarna också är en form av våld 

där männen utövar kontroll över finanserna enligt Chireshe (2015, s. 383). Studien 

beskriver vidare att kvinnorna länge lidit på grund av att mannen utsatt sig själv till 

familjens kontrollant då det gäller hela familjens ekonomi. Vad som framkom av studien 

var att vissa deltagare nekades frihet att fatta sina egna beslut om användningen av medel 

trots att båda två bidrog till familjens inkomst. I detta sammanhang sade en kvinna:  
Jag är som en slav när det gäller allt beslut som handlar om pengar. Min man 

lyssnar inte alls på min åsikt. Han fattar alla beslut på egen hand vilket ofta 

leder till en orättvis fördelning till familjemedlemmarna. (Chireshe 2015, s 

386)  

I en annan studie gjord på Filippinerna visade det sig att 16 av 20 kvinnor valde att stanna 

kvar hos en våldsam partner på grund av bristen på ekonomiska resurser. Många av dessa 

kvinnor var hemmafruar som alla var beroende av sina män när det gällde ekonomin. En 

kvinna sa:  
Jag försökte lämna min man men jag förstod snart att det inte gick rent 

ekonomiskt. Jag gick ut gymnasiet men trots detta så var det mycket svårt för 

mig att hitta ett lämpligt arbete. Så det bästa alternativt för mig var tyvärr att 

stanna kvar. (Estrellado & Loh 2014, s. 581) 

I en annan studie gjord i Indien berättade kvinnorna också här om ett ekonomiskt 
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beroende som tvingade dem att stanna kvar. De sa att de var rädda för att förlora sin del 

av familjens egendom om de lämnade sin man. Den andra orsaken var att om hon lämnade 

sin man så skulle inte bara hon bli drabbad utan också föräldrarnas familjer. Eftersom 

kulturbilden är annorlunda så blir också följderna annorlunda. Hennes ogifta syskons 

framtid skulle förmodligen bli katastrofal (Vranda 2013, s. 140). Detta bekräftas i två 

andra studier från USA, där många kvinnor uppger att det inte går att lämna ett 

våldspräglat förhållande på grund av ekonomiska skäl (Christy & Valandra (2017, s.80; 

Lee & Bell-Scott, 2009, s. 382). 

 

9.2.3 Social status 

Våldsutövande partners isolerar ibland sina kvinnor från släktingar och vänner. Alla 

deltagarna var mycket rädda för att förlora sitt sociala nätverk, berättade kvinnorna i en 

studie gjord i Zimbabwe. En kvinna till exempel sa, att hennes man inte ens tillät henne 

att besöka sina släktingar och vänner. Hon blev av denna anledning helt isolerad. En 

annan kvinnan sa att:   
Jag känner mig som om jag lever i ett fängelse. (Chireshe 2015, s. 383) 

Släktingar och vänners hjälp är kanske den viktigaste supporten för dessa kvinnor enligt 

Fanslow och Robinson (2010, s. 940) från Nya Zeeland. I en annan studie gjord i 

Filippinerna på 20 kvinnor, vittnade 16 kvinnor om bristen på stöd från sin familj, sina 

vänner och myndigheter. En kvinna sa att  
Jag försökte verkligen att lämna men jag sakande helt stöd från min familj och 

mina vänner. Jag misslyckades. Det verkar som om de var rädda för att hjälpa 

mig och jag hade inget annat val än att återvända till min man. (Estrellado & 

Loh 2014, s. 582) 

 

9.2.4 Social norm 

Traditionella könsrollförväntningar återspeglas i kvinnornas beslut att stanna. Sexton 

kvinnor, i en studie gjord i Filippinerna, trodde att det var deras skyldighet att stanna och 

att hålla samman familjen. Dessa sociokulturella faktorer är institutionaliserade i den 

filippinska kulturen och ingår i många av dessa kvinnors och deras familjers filosofi. Till 

exempel tvingades tio kvinnor av sina egna föräldrar att återvända till sin våldsutövande 

partner. De kunde inte få tillgång till hjälp utifrån eftersom deras konflikt uppfattades som 

en privat angelägenhet. Följande ord av en kvinnan är indikator för detta resultat:  
Jag gick till mina föräldrar eftersom jag inte visste vem jag kunde vända mig 

till. De visste om de svårigheter jag hade men de uppmanade mig att återvända 

till min man. Jag blev också tillsagd att be till Gud om att min man skulle 
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förändras. (Estrellado & Loh 2014, s. 582) 

En annan studie gjord i Indien bekräftar kvinnans ställning och landets kultur kring 

äktenskapet. Den annorlunda kulturbilden gör att följderna av handlandet blir helt 

annorlunda (vilken jag redan nämnt). En kvinna sa: 
Jag kan inte lämna förhållandet och gå tillbaka till mina föräldrar. Det är fel att 

göra så mot dem. Följderna kan bli katastrofala. (Vranda 2013, s. 141) 

 

9.2.5 Makt och kontroll 

I vissa kulturer såsom i Sydafrika, Zimbabwe, Kosovo och Indien är fadern 

huvudpersonen och har makt att bestämma allt, däremot ska mödrarna sköta hushåll m.m. 

(Rasool 2016, s. 1672). Chireshe (2015) menar att kontroll kan manifesteras i många olika 

former såsom isolering, begränsning av rörlighet, beteendeföreskrifter och kontroll av 

pengar. I dessa fall övervakade männen sina kvinnors förehavanden noggrant för att se 

till att de bara gick dit där de våldsutövande partnerna ville att de skulle gå. Det framgick 

till och med att kvinnorna ibland kontrollerades av sin make hemifrån. De var tvungna att 

be om tillstånd från mannen om de ville gå någonstans. Det fanns till och med kvinnor 

som blev kontrollerade på sin arbetsplats. I detta sammanhang sa en kvinna:  
Min man tillät inte mig att besöka mina släktingar utan att han själv var 

närvarande. 

En annan sa:  
Min man tillät inte mig att lämna hemmet utan hans samtycke. Han påminde 

mig alltid om att min plikt innebar att jag alltid skulle vara på plats i hemmet. 

(Chireshe 2015, s. 383) 

I en annan studie, gjord i Kosovo, trodde flertalet kvinnor att våldet figurerade på grund 

av våldsutövarens makt- och kontrollbehov. (Kelmendi 2015, s. 696).  

 

9.3 Kvinnors personliga upplevelser 
Huvudtemat Kvinnors personliga upplevelser är indelad i fem olika kategorier: fysiskt, 

psykiskt, sexuellt, socialt och ekonomiskt våld. Kvinnors personliga erfarenheter av våld 

har en viktig roll i hur de väljer.  

 

9.3.1 Fysiskt våld 

Fysiskt våld kan vara i form av slag men det kan också vara förknippat med andra former 

av misshandel. En studie från USA pekar på att detta tema är relaterat till deltagarnas 

specifika erfarenheter av våld i synnerhet de som tidigare varit utsatta för grovt våld. En 

deltagare sa till exempel:  
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Vändpunkten för mig blev när jag vaknade med blåmärken på min hals, utan 

att jag kom ihåg vad som hänt. Jag förstod då att min dåvarande make hade 

försökt döda mig. (Murray, Crowe  & Flasch 2015, s. 233) 

I flera studier bland annat från USA, Indien, Nya Zeeland och Irland rapporterade kvinnor 

om att deras partner utsatte dem för fysiskt våld. Den fysiska misshandeln fanns i många 

olika former. kvinnor rapporterade till och med om män som ville döda dem genom att 

hällda bensin på dem och sedan tända på. Andra män brände sina partners med cigaretter 

(Murray, Crowe  & Flasch 2015, s. 233; Vranda 2013, s. 139; Fanslow  & Robinson 2010, 

s. 940; Allen 2012, ss. 875-876). Ytterligare en studie även den är gjord i USA (på 

koreanska invandrade kvinnor) bekräftar att  alla deltagande kvinnor upplevde fysisk 

misshandel som blev allvarligare med tiden. En kvinna berättade också om en händelse 

när hennes man slog henne med ett stålrör. Hon sa: 
Jag blev chockad och ramlade. Sedan fasthöll han mig... Jag trodde att jag 

skulle dö ... Läkarna på Sjukhuset blev mycket förvånade när de såg mitt 

uppsvullna huvud . . Lyckligtvis var inte min hjärna skadad. (Lee & Bell-Scott, 

2009, s. 382) 

 

9.3.2 Psykiskt våld 

Psykiskt våld kan vara en kränkning med ord eller handlingar som på något vis riktar sig 

mot en person eller en närstående. En studie gjord i USA av Lacey (2010) på svarta och 

spanska kvinnor visade resultatet att både svarta och spanska kvinnor påverkades lika 

negativt av denna form av psykisk misshandel. Många bestämde sig för att lämna partnern 

nästa gång det inträffade (Lacey 2010, s. 675). Flera andra studier bland annat länder 

såsom Nya Zeeland och Irland visar också samma resultat (Fanslow  & Robinson 2010, 

s. 940; Allen 2012, ss. 875-876).  

 

9.3.3 Sexuellt våld 

Sexuellt våld omfattar alla de övergrepp där den ena partnern inte har givit sitt 

medgivande. Studier från Indien och USA visar att kvinnor rapporterade om att deras 

vägran att ha sex ofta utlöste nya episoder av våld (Vranda 2013, s. 139). Det fanns till 

och med kvinnor som vittnade om att deras man tvingade i dem alkohol för att sedan 

tvinga sig till sex. En kvinna sa att hennes vändpunkt i relationen var när hon blev 

misshandlad sexuellt (Murray, Crowe  & Flasch 2015, ss. 233-234). En annan studie 

också gjord i USA visar att många kvinnor upplevde sexuella övergrepp. De sa att deras 

make tvingade dem till att ha sex mot sin vilja (Lee & Bell-Scott, 2009, s. 382).  
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9.3.4 Ekonomiskt våld 

Ekonomisk våld handlar om ett speciellt förtryck av en partner. Det kan uttryckas genom 

ekonomiska hot, kontroll över familjen ekonomi och all bestämmanderätt när det gäller 

familjens pengar. I en studie, gjord i Zimbabwe, angav sex deltagare att den ekonomiska 

misshandeln kanske orsakades av att deras män hela tiden kände sig överlägsna och 

uppförde sig som om han ägde dem. En kvinna sa att: 
Min man brydde sig aldrig om min personliga åsikt. Han ville alltid själv 

bestämma. När jag försökte säga till honom att vi behövde diskutera familjens 

ekonomiska frågor och komma fram till gemensamma beslut då gick han inte 

med på detta. (Chireshe 2015, s. 385) 

På samma sätt visar Kelmendis undersökning från Kosovo att kvinnors ekonomiska 

beroende av män ofta bidrar till våld (Kelmendi 2015, s. 695). 

 

9.3.5 Socialt våld 

Denna typ av isolering begränsar kvinnans rörlighet ibland så mycket att hon hindras från 

att träffa släktningar och vänner. En studie, gjord i Zimbabwe, uppvisar kvinnor att de 

tycker att det är nödvändigt att behålla kontakten med sina släktingar eftersom de kände 

sig som främlingar i sin nya familj (Chireshe 2015, s. 383). En annan studie gjord i USA 

visar samma sak (Lee & Bell-Scott, 2009, s. 382).  
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10 Analys 
I detta kapitel analyseras och tolkas det empiriska materialet utifrån studiens teoretiska 

ram. Syftet med studien var att utifrån tidigare forskning samla in en översiktlig bild av 

de faktorer som påverkar kvinnans beslut. I resultatet framkom att det är många olika 

faktorer som inverkar. Jag delar in dessa i två delar som jag senare analyserar utifrån 

genus- och maskulinitetsteorin. Den ena delen handlar om de faktorer som påverkar 

kvinnans beslut att stanna kvar, den andra handlar om kvinnans beslut att lämna en 

våldsam relation. Dessa båda faktorer har även ett starkt samband med varandra däremot 

har alla faktorerna varierande betydelse, beroende på vilket socialt sammanhang det 

handlar om. Därefter analyserar jag de kulturella skillnaderna. 

 

10.1 Faktorer som påverkar kvinnans beslut att stanna 
Denna studie har samlat in många olika faktorer utifrån aktuell forskning angående varför 

kvinnor stannar kvar i ett våldspräglat förhållande. Kvinnors personliga känslor av skuld, 

skam, stigma, dålig självkänsla och en pessimistisk framtidstro alla dessa känslor bidrar 

till beroendet av partnern. Barn och bristande ekonomi påverkar ju också kvinnans beslut. 

Men en av de viktigare faktorerna är nog den sociala normen. Flera studier påpekar vikten 

av kvinnors personliga känslor som ibland tvingar dem att stanna kvar i relationen. Ett 

exempel på detta är en undersökning, gjord av Baholo et al. (2014, s. 643) i Sydafrika, 

(som nämnts tidigare) som också det påvisade att många kvinnor här hade en mycket 

dålig självkänsla. En del trodde att de skulle dö på grund av våldet medan andra mådde 

så dålig att de funderade på att ta livet av sig. Dessa kvinnor kände stor hjälplöshet, rädsla, 

sorg, förvirring och ilska (Baholo et al 2014, s. 643). De faktorer som påverkar kvinnans 

beslut då det gäller att stanna kvar, ska förklaras och förstås utifrån studiens teoretiska 

ansats. Hirdmans (2003, s. 12) teori om genus klargör kvinnors personliga känslor och 

erfarenheter av våld. Genusteorin pekar på kvinnors underordnade status i samhället och 

gentemot sina män. Den underordnade statusen trycker ner kvinnan och detta leder till att 

hon inte vågar säga emot sin man. Hirdman (2003, ss. 19-76) beskriver vidare ett 

genussystem där mannen är normen och kvinnan är det andra och underordnade 

åtminstone i vissa samhällen. När kvinnan accepterar ett lägre status leder detta ofta till 

att hon får en dålig självkänsla. Hon känner sig kanske stigmatiserad och skuldbelagd och 

till slut blir hon helt beroende av mannen. Detta bekräftar Connell (1999, s. 39-40) som 

menar att mannens och kvinnans könsroller är skapade av socialisering och inlärning både 

på individ- och samhällsnivå. Kvinnan accepterar sin underordnade status utifrån 



  
 

27 

samhällets tolkning av könsrollerna. I slutändan leder detta till att kvinnor över hela 

välden accepterar männens våld.  

 

Det finns en rad studier från olika länder såsom USA och Nya Zeeland som visar att 

barnen är en mycket viktig faktor i kvinnans beslut angående vilket val hon väljer. 

Kvinnor tänker oftast mera på sina barn än på sig själva och det försvårar hela situationen 

(Nouer, Mackey, Tipton, Miller & Connor 2014, s. 675; Fanslow  & Robinson 2010, s. 

940). Connell (2006, s. 12) anser att genus har skapats i våra vardagliga roller. Det är hela 

tiden vanligast att kvinnan tar hand om barnen och hushållsarbetet. I Connells 

maskulinitetsteori framställer han att mannen som individ är mera aggressiv än kvinnan 

och därmed skulle alltså kvinnan vara mer lämpad att ta hand om barnen (ibid. s. 72). Det 

är kvinnan som föder barnen och på grund av detta antas hon ha ett mera känslomässigt 

förhållande till barnen.  

 

En annan viktig faktor är ju ekonomin. Ett antal studier från till exempel Zimbabwe, 

Kanada och Indien rapporterade om att det var mannen som tog hand om familjens 

ekonomi och kvinnor hade ingen tillgång till egna pengar (Chireshe 2015, s. 383; Davies, 

Ford-Gilboe & Hammerton 2009, s.33; Vranda 2013, s. 140). I Connells (2006, s. 12) 

tolkning framkommer det att han menar att könsskillnader är ett globalt problem även i 

modern tid. Fortfarande har världens kvinnor ofta mycket större svårigheter att hitta ett 

välbetalt arbete än männen. Forskningen uppvisar tyvärr att i vissa länder tjänar många 

av världens kvinnor endast hälften så mycket som männen. Detta möjliggör en 

maktposition för mannen. I vissa utvecklingsländer är kvinnor helt beroende av sin man 

på grund av ekonomiska skäl. Ibland räknas hon till och med som hans privata egendom. 

På grund av detta blir naturligtvis kvinnorna beroende av sina män och tvingas att 

acceptera sin situation.   

 

10.2 Faktorer som påverkar kvinnan beslut att lämna 
Faktorerna som påverkar en kvinnas beslut att lämna ett destruktiv förhållande kan ju 

vara barn, ekonomi, social isolering, mannens användning av makt och kontroll samt 

kvinnornas egna upplevelser av våldet. Många studier visar att mäns våld mot kvinnor 

kan vara i många olika former såsom fysiskt, psykiskt, sexuellt, socialt och ekonomiskt 

våld. Kvinnornas syn på egna erfarenheter av våld ser helt olika ut i olika kulturer och 

samhällen. Kvinnors personliga erfarenheter av våldet analyseras utifrån Connells teori 
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om maskulinitet. Connell (1999) menar att den hegemoniska mannen är normen som 

kopplas till makt och visar sin överordnade position gentemot kvinnan. För att behålla 

den manliga normen utövar mannen våld mot kvinnan och visar därmed sin makt och sin 

rätt att bestämma. Detta bekräftas av Hirdman (2003) i sin tolkning. Kvinnan är det andra 

och underordnade och bara hans privata ägodel medan mannen är normen. Detta ger 

männen full kontroll över kvinnans beteende och leder till fortsatt våld.  

 

Flera studier från olika länder såsom USA och Nya Zeeland visar att barn i ett våldspräglat 

förhållande spelar en betydelsefull roll då de gäller kvinnans beslut att lämna. Över hela 

välden visar det sig att kvinnor prioritera sina barn framför sig själva. När det blir negativa 

konsekvenser för barnen spelar detta en stor roll och många väljer att lämna sitt 

förhållande  (Nouer, Mackey, Tipton, Miller & Connor 2014, s. 675; Fanslow  & 

Robinson 2010, s. 940). Enligt Connell (2006, s. 72) anses det att kvinnan är mera lämpad 

att ta hand om barnen vilket jag nämnt tidigare. Detta förklaras också i Hirdmans (2003) 

genusteori. Hon menar att mannens kontrollerande beteende gentemot kvinnor är en 

tillbakablick i tiden. Det är ett ålderdomligt tystnadskontrakt enligt Hirdman där det är 

mannen som arbetar och tjänar pengar och där det är kvinnans plikt att ta hand om barnen 

och hushållet (Hirdman 2003, ss. 47-98). Detta system existerar tyvärr fortfarande i 

många av jordens utvecklingsländer såsom  Sydafrika, Zimbabwe och Indien där kvinnor 

mestadels tar hand om barnen och hushållsarbetet och inte tjänar egna pengar. Dock har 

även här en del kvinnor valt att lämna.  

 

Isolering var också en annan viktig faktor. Vissa män isolerade sin partners från vänner 

och släktingar (som nämnts tidigare). Många gånger fick hon inte träffa dem när hon ville 

och inte vara del av deras liv. Detta kunde leda till att familjemedlemmar blev som 

främlingar för varandra. I slutändan förlorade kvinnan kanske all den hjälp som hon så 

väl behövde enligt studier från bland annat Zimbabwe och Nya Zeeland (Chireshe 2015, 

s. 383; Fanslow  & Robinson 2010, s. 940). Connell (1999, s. 69) menar att maskulinitet 

är framlagd från den manliga kroppen. Detta betyder återigen att mannen genetiskt skulle 

vara mera aggressiv än kvinnan (ibid. s. 72). Enligt Connell så skulle mannens maktbehov 

över kvinnan och hans kontrollbehov vara en naturlig del av hans manlighet (ibid. ss. 101-

104). Hirdman (2003, ss. 19-76) anser också att mannen som individ är överordnad och 

kvinnan underordnad. Att det helt enkelt är normalt att mannen har makten och att han 

har full rätt att visa sin makt genom att kontrollera kvinnan. Det finns många studier som 
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bekräftar detta uttalande. Till exempel Kelmendi (2015, s. 696) gjord i Kosovo, Estrellado 

och Loh (2014, s. 581) gjord i Filippinerna och Chireshe (2015, s. 383) gjord i Zimbabwe, 

de påvisar är det är på grund av mannens kontrollbehov som mycket våld utspelas. 

Världens våldsamma män har mycket gemensamt. För att kuva kvinnan använder sig den 

våldsamma mannen många gånger av samma metoder. Till exempel att begränsa 

kvinnans frihet, isolera henne, kontrollera familjens alla pengar samt bestämma över 

hennes beteende. Ibland njuter männen av sin totala makt över kvinnan. Hon blir då helt 

i mannens våld och får inte det liv som hon önska. Endast om hon får styrkan att lämna 

honom kan hon ändra sin livssituation. 

 

10.3 Kulturella skillnader som påverkar kvinnans beslut 
Denna studie omfattar många olika sammanhang och stora kulturella olikheter. Dessa 

kulturella skillnader har stor betydelser i kvinnors beslut angående att stanna kvar eller 

att lämna. Det empiriska materialet har samlats in från elva olika länder som nämnts 

tidigare. Det är stora kulturella skillnader mellan industri- och utvecklingsländer. Som 

nämnts tidigare anses alltså mannen vara normen och ha ful rätt att bestämma över 

kvinnans beteende. Han tvingar många gånger kvinnan att stanna kvar i den våldspräglade 

relationen genom sin överordnade status. Det är denna sociala norm som tyvärr ibland 

tvingar henne att stanna kvar detta påvisas i många studier från olika utvecklingsländer 

såsom Filippinerna, Zimbabwe och Indien (Estrellado & Loh 2014, s. 582; Vranda 2013, 

s. 141). De kulturella skillnaderna var ibland också mycket stora mellan välutvecklade- 

och underutvecklade länder. I de välutvecklade länderna fanns ofta ett bra fungerande 

välfärdssystem. Detta förenklade problemet för kvinnorna som därmed lättare kunde 

lämna ett destruktiv förhållande. Däremot i underutvecklade länder var det svårare att 

lämna på grund av avsaknad hjälp från samhällets sida. Studiens teoretiska ram bekräftas 

också i detta uttalande.  

 

 

Hirdmans (2003, ss. 47-98) teori om genus förklarar ju mannen som normen i samhället 

(som nämnts tidigare) och kvinnan det andra, återigen har mannen tolkningsföreträde. 

Det är mannen som definierar kvinnans verklighet. Connell (2006, s.12) understryker 

återigen att det är mannen som är den överordnade. Också han fick fram, att mannen 

många gånger ansåg kvinnan vara hans ägodel. Ett annat exempel på kvinnans 

underordnade status är att kvinnan inte själv får bestämma vem hon ska gifta sig med. 
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Det är ofta hennes pappa som har ansvaret att bestämma. Detta påvisas också i en studie 

gjord av Kelmendi i Kosovo (2015, s. 696). En annan studie gjord i Kanada av Davies, 

Ford-Gilboe och Hammerton (2009, s.34) visar även på de kulturella svårigheterna som 

uppstår när kvinnor lämnar sitt förhållande. Detta beror återigen på bristande jämställdhet 

mellan könen. Connell (2006, ss. 16-17) håller med om detta uttalande. Han menar att det 

finns ojämlikheter i samhället på grund av denna könsuppdelning. I en annan studie från 

Kosovo visade det sig att kvinnor skämdes för att söka hjälp. De vill inte erkänna för 

någon utomstående att deras förhållande var misslyckat (Kelmendi 2015, s. 695). Detta 

lede till att kvinnor ibland stannar kvar i sitt förhållande på grund av samhällets 

påtryckningar. 
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11 Konklusion 

Syftet med detta examensarbetet var att utifrån aktuell forskning samla in en översiktlig 

bild av de faktorer som påverkar kvinnans beslut då det gäller att stanna kvar eller att 

lämna ett våldspräglat förhållande. Studien har utförts genom en systematisk 

litteraturöversikt om mäns våld mot kvinnor i heterosexuella parrelationer. Det empiriska 

materialet valdes ur databaser (PsycInfo och Social Services Abstract) som hade 

vetenskapligt granskade artiklar. Studien har kommit fram till faktorer såsom dålig 

självkänsla, stigma, skuld, skam, barn, ekonomi, social status, social norm, männens makt 

och kontroll (som nämnts tidigare). Dessa faktorer har ett starkt samband med varandra, 

däremot har alla faktorerna varierande betydelse beroende på vilket socialt sammanhang 

det handlar om. Sedan har faktorerna analyserats utifrån genus- och maskulinitetsteorin. 

Studien har kommit fram till att det är mycket vanligt att mannen och kvinnan har olika 

status i olika länder. Det vill säga att män har en överordnad status och kvinnor har en 

underordnad status. Män och kvinnor har också olika könsroller där mannen har ett 

anställningsarbete utanför hemmet medan kvinnan ofta är hemarbetande och sköter 

hushållet. Både genus- och maskulinitetsteorin stödjer detta uttalande. Männen utövar 

våld mot kvinnorna för att behålla sin överordnade status och kvinnor härdar ut på grund 

av att de är underordnade. 

I studiens resultat belyser den stora kulturella skillnaden mellan de olika länderna (dvs 

utvecklade och underutvecklade länder). I de välutvecklade länderna så finns det oftast 

ett välfungerande system som hjälper kvinnorna när de väljer att lämna sin partner. 

Däremot blir det ju betydligt svårare i dem underutvecklade länderna. Genus- och 

maskulinitetsteorin bekräftar också detta uttalande.  

Slutligen studien även tar upp vikten av jämställdhet mellan mannen och kvinnan. Med 

jämställdhet menas att en man och en kvinna ska ha samma rättigheter och samma 

möjligheter att forma sina egna liv. I problembakgrunden diskuterades det sjätte 

jämställdhetsdelmålet som handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det 

övergripande syftet med delmålet är att män, kvinnor, pojkar och flickor ska ha exakt  

samma rättigheter och samma möjligheter när det gäller kroppslig integritet. Det 

empiriska materialitet bekräftar också detta. Genus- och maskulinitetsteorierna förklarar 

att det fortfarande finns könsuppdelning överallt. Fortfarandet finns det stora brister  då 

det gäller jämställdheten i världens länder.  
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Ett förslag till vidare forskning är att göra en systematisk litteraturöversikt genom andra 

databaser (än PsycInfo och Social Services Abstract). Den andra förslaget  är att studera 

eventuella skillnader mellan olika industri- och utvecklingsländer när det gäller kvinnans 

beslut att stanna kvar eller att lämna ett våldspräglat förhållande. Det tredje förslaget är 

att studera hur våldet påverkar andra typer av parrelationer såsom homosexuella och 

transpersoner.  
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Bilagor - Bilaga A: Schematisk översikt av artiklar ur PsycInfo 
 

Ser. 
 

Författare  År / Land Titel Syfte Metod Urval / 
Omfattning 

Resultat 

1 Excellent 
Chireshe  
 

2015 / 
Zimbabwe 

Christian 
women’s 
experiences 
of domestic 
violence in 
Zimbabwe  

Studien undersökte 
kristna kvinnor från 
Zimbabwe som hade 
upplevt våld i 
hemmet. Syftet var 
att ta reda på de 
former av våld som 
dessa kvinnor 
upplevde i händerna 
på sin våldsutövande 
partner. 

Studiens 
metod var en 
kvalitativ 
studie med 
feministiskt 
paradigmet, 
data samlades 
in genom 
djupgående 
semistrukture-
rade 
intervjuer. 
 

Studien 
Intervjuade 22 
kristna 
kvinnor som 
hade upplevt 
våld i hemmet  

Studien har kommit fram 
till olika men 
sammanhängande former 
av våld i hemmet, 
nämligen fysiskt, verbalt 
/ emotionellt, sexuellt 
och ekonomiskt. 
Kunskap om dessa 
former av våld i hemmet 
kan hjälpa socialarbetare 
att komma med relevanta 
interventionsstrategier 
för att bekämpa våld i 
hemmet. 

2 Lorraine 
Davies, 
Marilyn 
Ford-Gilboe 
& Joanne 
Hammerton 

2009 / 
Kanada  

Gender 
inequality 
and patterns 
of abuse post 
leaving 

Studien undersökte 
olika mönster av våld 
i nära relationer bland 
kvinnor som nyligen 
lämnat en 
våldsutövande 
partner. Med detta 
försöker vi bättre 
förstå de sociala 
strukturella 
faktorerna som bildar 
makt- och 
kontrollförhållandena 
i heterosexuella nära 
relationer. 

Litteraturstud-
ien samlade 
data genom ett 
longitudinell 
perspektiv. 
Studien 
undersökte 
309 kvinnor 
som hade 
lämnat en 
våldsutövande
partner under 
de senaste tre 
åren.  

Studien valde 
309 
våldsutsatta 
kvinnor som 
rekryterades 
från tre 
kanadensiska 
provinser 
(Ontario, 
British 
Columbia och 
New 
Brunswick).  

Studiens data tyder på att 
strukturerade relationer 
av ojämlikhet, 
produktionsförhållanden 
och makt, ökar kvinnors 
risk för misshandel och 
trakasserier efter att ha 
lämnat en våldspräglat 
förhållande.  

3 Alicia F. 
Estrellado 
and Jennifer 
(M. I.) Loh 

2014 / 
Fillipinern
a  
 
 

Factors 
associated 
with battered 
Filipino 
women’s 
decision to 
stay in or 
leave an 
abusive 
relationship 

Studien syftar på att 
utforska faktorer som 
påverkar kvinnans 
beslut att stanna kvar 
eller att lämna sin 
man eller partner 

En kvalitativ 
studie där 
djupintervjuer 
utfördes för att 
utforska de 
faktorer som 
är förknippade 
med 
misshandlade 
kvinnors 
beslut att 
stanna kvar 
eller att lämna 
en våldsam 
relation.  

Undersökning
en Intervjuade 
40 
misshandlade 
kvinnor. 

Resultaten avslöjade två 
saker. Den första var att 
misshandlade kvinnors 
beslut att stanna kvar var 
förknippat med 
intrapersonella och 
interpersonella faktorer 
såsom 
personlighetskänneteck-
en, brist på personliga 
resurser, avsaknaden av 
socialt stöd, barns 
närvaro, relationstid och 
sociokulturella faktorer. 
Det andra var att 
misshandlade kvinnors 
beslut att lämna sin 
våldsutövande partner 
var associerat med 
faktorer såsom 
personlighetskännetecke
n, personliga resurser, 
socialt stöd, misshandel 
och partner.  
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4 Masemetse 
Baholo, 
Nicola 
Christofides, 
Anne 
Wright, 
Yandisa 
Sikweyiya & 
Nwabisa 
Jama Shai 

2014 / 
Sydafrika  

Women's 
experiences 
leaving 
abusive 
relationships
: a shelter-
based 
qualitative 
study 

Denna kvalitativa 
studie syftar att 
undersöka kvinnors 
erfarenheter av att 
lämna en 
våldspräglad relation 
och de kritiska 
faktorer som 
tvingader kvinnor att 
lämna. 

Intervjuer 
genomfördes 
med 11 vuxna 
kvinnor som 
hade upplevt 
partnersmiss-
handel och var 
boende i ett 
skydd i 
Gauteng-
provinsen, 
Sydafrika. 
Samtliga 
intervjuer 
lanserades 
med samtycke, 
översattes vid 
behov och 
transkribera-
des ordentligt. 

Studien valde 
att intervjua 
11 vuxna 
kvinnor 

Två teman framträdde 
som instrumental för att 
lämna: "en fas av 
förändring" och 
"processen att lämna det 
våldspräglat 
förhållandet". Att lämna 
ett våldspräglat 
förhållande visade sig 
vara en komplex process 
som inte nödvändigtvis 
innebar att relationen var 
slut och det återspeglade 
kvinnornas föränderliga 
attityder över tiden. 
Bevakning av skydd och 
socialt stöd har visat sig 
vara avgörande för att 
underlätta avvikelse från 
misshandeln. 

5 Diane Zosky  
 

2011 / 
USA 

A Matter of 
life and 
death: the 
voices of 
fomestic 
violence 
survivors  

Syftet med studien 
var att ta reda på vad 
färgade våldsutsatta 
kvinnor skulle göra 
om deras nuvarande 
sociala tjänster inte 
längre var 
tillgängliga.  
 

Kvalitativ data 
samlades in 
genom 
intervjuer av 
52 
organisationer, 
där 1-3 
personer 
deltagit.  

Studien 
intervjuade  
161 kvinnor 
som 
våldsutsatts i 
hemmet 

Studiens resultat visar att 
99 av de 161 kvinnorna 
rapporterade att om 
sociala tjänsterna inte tog 
hand om de skulle de 
förbli med sina 
våldsutövande partner  
vilket skulle leda till 
dramatiska negativa 
konsekvenser. 
 

6 Simonne S. 
Nouer, 
SeèTrail N. 
Mackey, 
Nathan G. 
Tipton, 
Ashley C. 
Miller & 
Pamela D. 
Connor 

2014 / 
USA 

Identifying 
predictors 
for children 
witnessing 
intimate 
partner 
violence 

Studien försökte 
bestämma vilka 
faktorer, som är 
förknippade med våld 
i nära relationer, som 
var signifikanta för 
barn som bevittnar 
våld i nära relationer. 
Studien uppskattade 
också förekomsten av 
barns exponering för 
våld. 

Studien 
använde 
resultat från en 
telefonunder-
sökning för att 
avgöra vilka 
faktorer som 
var viktiga för 
barn som 
bevittnade 
våld i nära 
relation. 

År 2003 
intervjuades 
2500 kvinnor 
och år 2008,  
intervjuades 
2604 kvinnor 
(18 år eller 
äldre) från 
Memphis och 
Shelby 
County, 
Tennessee, 
USA. 

I år 2003 visade studiens 
resultat att en majoritet 
av alla kvinnor som 
rapporterade om våld i 
deras kärleksförhållande 
sa 64.0% (434/677) att 
de lämnade sin 
misshandlande partner på 
grund av våldet. För 
kvinnor med barn som 
bevittnade våld var 
frekvensen för att lämna 
sin partner betydligt 
högre (74,6%, 159/213) 
än för de kvinnor vars 
barn inte visste våld. 
I år 2008 visade studiens 
resultat att en majoritet 
av alla kvinnor som 
rapporterade om våld i 
deras kärleksförhållande 
sa 65,0%,(114/176) att 
de lämnade sin 
misshandlande partner på 
grund av våldet. För 
kvinnor med barn som 
bevittnade våld var 
frekvensen för att lämna 
sin partner betydligt 
högre (77,6%, 38/49) än 
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bland de kvinnor vars 
barn inte bevittnade våld. 

7 Ryan B. 
Matlow & 
Anne P. 
DePrince 

2015 USA The impact 
of appraisals 
and context 
on readiness 
to leave a 
relationship 
following 
intimate 
partner 
abuse 

Studien undersökte 
symtom och 
bedömningar samt 
kontextuella och 
demografiska 
faktorer som påverkar 
kvinnans beslut att 
lämna ett vådspräglat 
nära relation. 

Studien 
intervjuade 
236 kvinnor i 
början av 
studien sedan 
gjordes en  
uppföljning 
efter 12 
månader.  

Först 
rekryterades 
236 kvinnor 
som en del av 
en större 
studie om 
samordnade 
samhällsres-
ponsprogram. 
Senare  
svarade 177 
kvinnor i  
uppföljningen 
som gjordes 
efter 12 
månader 

Resultatet visar att 
kvinnornas beredvillighet 
att lämna visade att 
20,3% av kvinnorna i 
urvalet fortfarande 
befann sig i ett 
våldspräglat förhållande 
och inte planerar att 
lämna de närmaste 6 
månaderna. 3,4% var 
fortfarande i relationen, 
men övervägde att lämna 
någon gång under de 
kommande 6 månaderna. 
Ytterligare 3,4% 
planerade att lämna de 
närmaste 30 dagarna och 
hade tidigare lämnat eller 
försökte lämna 
relationen. 18,6% hade 
redan lämnat relationen 
de senaste 6 månaderna 
och 54,2% hade lämnat 
relationen över 6 
månader men före 12 
månaders 
uppföljningstiden. 

8 Christine E. 
Murray, 
Allison 
Crowe & 
Paulina 
Flasch 
 

2015 / USA Turning 
points: 
critical 
incidents 
prompting 
survivors to 
begin the 
process of 
terminating 
abusive 
relationships 

Syftet med studien 
var att analysera 
vändpunkter av 
tidigare 
våldspräglade 
förhållanden som 
hade varit relationen i 
minst 2 år. 

Studien har 
valt att 
genomföra en 
online 
undersökning, 
som gjordes 
på en säker 
interbaserad 
databas.  
 
. 

Studien valde 
123 
våldsutsatta 
kvinnor. 
Kriterierna för 
urvalet var att: 
a) De måste ha 
varit i ett 
våldspräglat 
förhållande  
b) Vålds-
förhållandet 
måste ha 
pågått i minst 
2 år 
c) Kvinnorna 
ska vara 21 år 
eller äldre 
d) Kvinnorna 
kunde ska 
kunna 
engelska. 

Studien kom fram till sex 
olika teman av 
vändpunkter:  
a) står inför hotet om 
allvarligt våld, (b) ändra 
sitt perspektiv om 
förhållandet, 
misshandeln och / eller 
deras partner (c) lära sig 
om misshandelns 
dynamik d) upplever ett 
ingripande från externa 
källor eller konsekvenser 
e) realisera våldets 
inverkan på barn och (f) 
förhållandet avslutas av 
misshandeln eller någon 
annan orsak 

9 Krim K. 
Lacey 

2010 / USA When is it 
enough for 
me to 
leave?:blac 
and Hispanic 
women’s 
response to 
violent 
relationships 

Den här artikeln 
undersöker rollen 
som socioekonomisk 
status, 
förhållandeinvesterin-
gar och psykologiskt 
misshandel av svart 
och latinska kvinnors 
beslut att lämna eller 
stanna kvar i 

Data för 
analys drogs 
från National 
Violence 
Against 
Women 
Survey 
(NVAWS) 
(Tjaden och 

Uppgifterna 
baserades på 
ett 
slumpmässigt 
digitalt urval 
av hushåll i 
alla 50 stater 
och distrikt av 
Columbia. 
Provramen 

Resultatet uppger att 
svarta kvinnor stannade 
heller i våldsamma 
förhållanden än 
latinamerikanska 
kvinnor. Närvaro av 
andra vuxna i hushållet 
och psykologiskt 
misshandel påverkar 
svarta kvinnas 
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våldsamma 
relationer. 

Thoennes 
2000). 

stratifierades 
av USA: s 
folkräknings-
områden och 
inom varje av 
dessa 
regionala lager 
valdes ett 
enkelt 
slumpmässigt 
urval av 
fungerande 
bostadsnumme
r. 

uppehållstillstånd. 
Hushålls inkomster och 
psykologiska övergrepp 
var faktorer i huruvida 
spanska kvinnor var kvar 
i eller lämnade 
våldsamma relationer. 
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Bilaga B: Schematisk översikt av artiklar ur Social Services Abstracts 

Ser. 
 

Författare  År / Land Titel Syfte Metod Urval / 
omfattning 

Resultat 

1 Kaltrina 
Kelmendi 

2015 / 
Kosovo 

Domestic 
Violence 
Against 
Women in 
Kosovo: A 
Qualitative 
Study of 
Women’s 
Experiences 

Den här studien syftar till 
att undersöka upplevelser 
av misshandlade kvinnor 
och deras förståelse av 
våldet från en ekologisk 
ram genom att ställa 
frågor om personliga och 
sociokulturella faktorer.  

Kvalitativ 
metodik, i 
synnerhet en 
grundad 
teoriinriktning
, användes för 
denna studie. 
De 
semistrukture-
rade ansikte 
mot ansikte 
intervjuer 
baserades på 
fem 
huvudfrågor 
och byggdes 
på en 
ekologisk ram.  

Studien 
intervjuade  50 
kvinnor som 
misshandlades 
av sin partner i 
hemmet. 

Resultat från studien 
tyder på att 
fattigdom, 
patriarkaliska 
kulturer, strikt 
definierade könsroller 
och brist på program 
för återintegrering av 
offer leder till att 
kvinnor blir 
mottagliga för våld i 
hemmet. 

2 Viveka 
Enander 

2010 / 
Sverige 

"A Fool to 
Keep 
Staying": 
Battered 
Women 
Labeling 
Themselves 
Stupid as an 
Expression 
of Gendered 
Shame 

I denna kvalitativa studie 
med kvinnor som har 
lämnat misshandlade 
heterosexuella relationer 
undersöks informanterna. 

Respondenter 
söktes genom 
att ge ut 
information på 
anslagstavlor i 
butiker, 
kaféer, 
bibliotek, 
primära 
vårdcentraler, 
skolor och 
universitets-
avdelningar i 
Göteborg.  
 

Studien valde 
12 kvinnor 
mellan 24-61 
ålder som 
uppfyllde 
kriterierna för 
deltagande i 
studien.  
Kriterierna var 
kvinnor som 
hade utsatts 
för fysiskt 
eller psykiskt 
våld av en 
partner. 
Informanterna 
måste ha 
lämnat den 
våldsutövande 
partnern minst 
ett år före 
deltagandet 
och att de inte 
har varit i 
kontakt med 
ett 
skyddsboende. 

Resultatet visar att 
flera olika betydelser 
som tillskrivs dumhet 
konstaterades. 
Kvinnorna kände sig 
dumma för att de 
tillät sig bli 
misshandlade och för 
att de höll sig kvar i 
det misshandlade 
förhållandet.  
Fyra ramar för 
tolkningen av 
resultaten 
presenterades:  
misshandel relations 
dynamik, 
könsdiskriminering, 
jämställdhets-
orienterad nordisk 
kontext och lämnande 
processer.  

3 Youn Mi 
Lee & 
Patricia Bell-
Scott 

2009/ USA Korean 
Immigrant 
Women's 
Journey 
from 
Abused 
Wives to 
Self-Reliant 
Women 

Denna studie syftade till 
att utforska de koreanska 
invandrar kvinnornas liv 
som är 
underrepresenterade 
bland minoriteter, att 
undersöka kulturella och 
institutionella faktorer 
som spelar nyckelroller i 
koreanska 
invandrarkvinnors beslut 

Studien 
använde 
Snabb bolls 
valsmetoden 
för 
rekrytering. 
Kriterier för 
potentiella 
deltagare 
övervägdes 
noga på grund 

Studie valde 5 
Koreanska 
invandrarkvin
nor som 
uppfyllde alla 
kriterier 
rekryterades 
från Aten, 
Georgien, 
Atlanta, 
Georgien och 

Studien visat att 
Koreanska 
invandrarkvinnor 
gick igenom flera 
steg från 
misshandlade fruar 
till självförsörjande 
skilsmässiga kvinnor: 
före detta äktenskap, 
äktenskapsdynamik 
och misshandel, 
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att lämna våldspräglade 
relationer. 
  

av 
svårigheterna 
att rekrytera 
koreanska 
invandrar-
kvinnor som 
upplevde 
äktenskaps-
brott och 
skilsmässa. 
För att få 
konsekventa 
resultat från 
intervju-
uppgifterna 
användes 
följande 
kriterier med 
avsiktlig 
provtagning. 
De a) var 
mellan 35 och 
50, b) föddes i 
Korea, c) hade 
gifte 
koreanska 
män innan de 
kom till 
Förenta 
staterna, d) 
hade bott i 
USA mindre 
än 10 år vid 
skilsmässan , 
e) hade skiljts 
i Förenta 
staterna minst 
ett år, och (f) 
inte var i ett 
misshandlade 
förhållande 
vid intervjun. 

Los Angeles, 
Kalifornien. 
Två 
djupintervjuer 
per deltagare 
genomfördes. 
Misshandlad 
kvinnor 
(mellan 34-50 
år) i denna 
studie föddes i 
Korea och 
bodde i Korea 
tills de gifte 
sig och 
emigrerade till 
USA. Ingen av 
kvinnorna var 
i en 
misshandlad 
förhållande 
vid intervjun.  

äktenskapsupplösning 
och anpassning efter 
skilsmässa. 

4 Jinseok Kim 
& Karen A. 
Gray 

2008 / USA Leave or 
Stay? 
Battered 
Women’s 
Decision 
After 
Intimate 
Partner 
Violence 

Studiens syfte var att 
utforska de orsakarana 
som påverkar en 
våldsutsatt kvinnas 
beslut att stanna kvar 
eller att lämna en 
våldspräglad nära 
relation.  

Denna studie 
samlade data 
från ”våld i 
hemmet 
experimentet” 
i Omaha, 
Nebraska. 
Syftet med 
den 
ursprungliga 
data-
insamlingen 
var att 
bekräfta 
tidigare 
studier.  

Studien valde 
577 
våldsutsatta 
kvinnor. 

Studien kom fram till 
att kvinnors psykiska 
hälsa kan påverkas 
skadligt på flera 
känslomässiga sätt, 
när hon lever i en 
destruktiv 
parrelationer, vilket 
också påverkar 
huruvida hon stannar 
eller avbryter.  
Rädsla, självkänsla 
och ansvarsförmåga 
medverkar också. 
Den våldsutsatta 
kvinnan kan ibland 
inte lämna en 
våldsam relation, på 
grund av att hon 
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upplever en 
förödande rädsla. 
Denna rädsla är 
grundad i 
verkligheten, 
eftersom våldet 
kanske inte slutar när 
kvinnan ger sig i väg 
utan istället trappas 
upp till ett eventuellt 
kvinnomord eller 
försök till 
kvinnomord 
 

5 Kameri 
Christy & 
Valandra 
 

2017 / USA A Multi-
Systems 
Life Course 
Perspective 
of Economic 
Abuse 

Studien syfte är att 
undersöka vikten av det 
ekonomiska våldet i våld 
mot sin kvinnlig partner.  

Data samlades 
in med hjälp 
av ett ”multi- 
systems life 
course” 
(MSLC) 
perspektiv.  
Studien 
tillämpade ett 
MSLC 
perspektiv för 
att ta itu med 
det 
fullständiga 
sammanhanget 
av ekonomiskt 
våld. MSLC 
består av tre 
teorier och ett 
perspektiv: (1) 
livskurs, (2) 
ekologiska / 
system och (3) 
symboliska 
interaktions-
teorier och ett 
perspektiv på 
social 
förändring. 

Litteratur –
studien valde 
artiklar 
relevanta till 
studiens syfte.. 
 

Studien resultat 
verifierar viktigheten 
av ”ekonomiskt våld” 
genom ett MSLC 
perspektiv. 

6 Angela M. 
Moe 

2009 / USA Battered 
Women, 
Children, 
and the End 
of Abusive 
Relationship
s 

Den här studien 
fokuserar på de specifika 
vändpunkter som 
uppmanar kvinnor att 
åtminstone försöka 
avsluta en våldspräglad 
förhållande. Med hjälp 
av en feministisk 
synvinkel och 
fenomenologisk-baserad 
analys av djupintervjuer 
med mödrar i ett vålds 
förhållande fokuserar 
den här artikeln på 
barnens roll i kvinnors 
beslut att lämna  
sin våldsutövande 
partners. 

Kvalitativ data 
för studien var 
härledda från 
ett större 
projekt om 
misshandlade 
kvinnor.  
Semistruktur-
erade, 
intervjuer med 
kvinnor som 
bodde i ett 
tillfälligt vålds 
skyddande 
boende 
gjordes. 

Den större 
studien, 
varifrån denna 
undersökning 
härleddes, 
involverade ett 
kvalitativt 
baserat urval 
av 20 
misshandlade 
kvinnor.. 

Studien kom fram till 
att det är ”Barnen 
bästa” som är av 
störst vikt i 
kvinnornas beslut att 
lämna sin 
våldsutövande 
partner. När våldet 
påverkade kvinnorna 
själva och inte deras 
barn, då kunde de 
tänka sig att stanna. 
Men när de förstod 
att deras barn 
påverkades, ändrade 
kvinnorna sin 
inställning. 
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7 Mary Allen 2012 / Irland Domestic 
Violence 
within the 
Irish 
Travelling 
Community: 
The 
Challenge 
for Social 
Work 

I den här studien 
undersöker erfarenheter 
av våld i nära relationer 
inom detta irländska, 
etniska och 
resenärssamhället. 

Den forskning 
som ligger till 
grund för 
denna studie 
utnyttjade en 
metod för att 
få tillgång till 
synpunkter 
från både 
resenärens 
våldsutsatta 
kvinnor och 
tjänstelevera-
ntörer. Det 
fanns en 
svarsfrekvens 
på 33 procent 
och en tjugo 
av dessa svar 
var från 
myndigheter 
som 
tillhandahåller 
tjänster för 
alla 
misshandlade 
kvinnor.  

En 
postundersökn
ing 
distribuerades 
till 94 
tjänsteleveran-
törer inklusive 
alla flyktingar 
i landet och 
alla 
specialiserade 
stödtjänster 
(inte bara de 
som 
tillhandahöll 
tjänster till 
resenärs-
kvinnor), ett 
antal sjukhus, 
domstols-
tjänster, 
frirättshjälp- 
tjänster och 
polisen i olika 
delar av 
landet.  
 

Studien kom fram till 
ett antal orsaker som 
är av främsta 
betydelse för 
Irländska resenärers 
kvinnor. Problemen 
med fattigdom, social 
isolering, polisens 
rasism och vissa 
tjänsteleverantörer 
och läskunnighet gör 
det svårt för kvinnor 
att få tillgång till 
rättssystemet och 
brist på lämpliga 
långsiktiga 
bostadsalternativ för 
kvinnor som vill 
lämna ett våldspräglat 
förhållande. 

8 Vranda M N 2013 / Indien Exploring 
Domestic 
Violence in 
an Indian 
Setting 

Syftet med studien var 
att undersöka olika 
kategorier av våld i 
hemmet och våldsutsatta 
kvinnors upplevelser när 
det gäller kontakt med 
social tjänsten i 
Bengaluru. 

Kvalitativ data 
samlades in 
genom 
djupintervjuer 
med de 
kvinnor som 
sökte hjälp vid 
en Family 
Consulting 
Center som 
ligger inom 
poliskommissi
onärens kontor 
i Bengaluru.  

Studien valde 
20 kvinnor (18 
år eller äldre) 
som sökte 
hjälp. 

I intervjuerna beskrev 
kvinnorna deras 
erfarenheter, deras 
anledningar till att 
stanna kvar i det 
misshandlade 
förhållandet, våld i 
händerna på män och 
andra 
familjemedlemmar, 
deras framtida planer 
och alternativen 
öppna för dem. 
Studien kom fram till 
att interventionerna 
från myndigheter som 
är avsedda att hjälpa 
dem att spelar en 
viktig roll och måste 
erbjuda ett brett 
utbud av tjänster. 
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9 Shahana 
Rasool 

2016 / 
Sydafrika 

Help-
Seeking 
After 
Domestic 
Violence: 
The Critical 
Role of 
Children 

Studien syftar på att 
utforska hur barnets 
bästa är en dominerande 
faktor i en kvinnas beslut 
både att stanna kvar i en 
våldspräglad relation och 
att söka hjälp. 

En kvalitativ 
forskningsmet
odik baserad 
på feministisk 
ståndsteori 
används för att 
förstå hur 
misshandlade 
kvinnor söker 
hjälp. 
 

Forskaren 
intervjuade 17 
misshandlade 
kvinnor som 
bott i ett 
skyddat 
boende.   

Studien kom fram till 
att kvinnornas 
ekonomiska beroende 
och kulturella 
faktorer var 
dominerande i 
kvinnornas beslut. En 
del kvinnor stannar 
på grund av att de 
inte vill bryta upp en 
familjestruktur med 
två föräldrar. De 
offrar sig själva för 
barnens 
välbefinnande trots 
att deras egen 
säkerhet är oklart.  
 

10 Janet L. 
Fanslow & 
Elizabeth M. 
Robinson 

2010 / Nya 
Zealand 

Help-
Seeking 
Behaviors 
and Reasons 
for Help 
Seeking 
Reported by 
a 
Representati
ve Sample 
of Women 
Victims of 
Intimate 
Partner 
Violence in 
New 
Zealand 

Studien syftar att 
undersöka hjälp-sökande 
beteenden av våldsutsatta 
kvinnor och orsaker till 
söka hjälp.  
 

Undersöknin-
gen 
genomfördes 
av Folkhälso-
högskolan vid 
University of 
Auckland som 
en del av New 
Zealand 
Violence 
Against 
Women-
studien.  

Studie valde 
av de 2 855 
kvinnorna som 
svarade på 
fråge-
formuläret. 
Bland de hade 
2744 
våldsutövande 
partner och 
111 hade 
aldrig haft en 
partner. 

Resultatet visade att 
mer än 75% av de 
svarande 
rapporterade att de 
hade sagt något om 
våldet, vilket tyder på 
att det inte 
nödvändigtvis är ett 
"hemligt och privat" 
problem. Men mer än 
40% av kvinnorna 
visade att ingen hade 
hjälpt dem. 
Resultaten tyder på 
att bredare 
samhällsutredningar 
krävs för att familj 
och vänner ska kunna 
tillhandahålla 
lämpligt stöd för 
kvinnor i våldsam 
relationer som söker 
hjälp. Fortsatt 
förbättring av de 
institutionella svaren 
är också nödvändig. 
 

11 Kristin 
Diemer, 
Cathy 
Humphreys 
& Karen 
Crinall 

2017 / 
Australien 
 

Reasons for 
Staying in 
Intimately 
Violent 
Relationship
s: 
Comparison
s of Men 
and Women 
and 
Messages 
Communica
ted to Self 
and Others 

Studien granskar 
beslutsfattandet om 
boendealternativ och 
rollen som 
civilskyddsbestämmelser 
bland 138 kvinnor som 
har tillgång till våldsstöd 
i hemmet i Victoria 
Australien. Det skiner ett 
ljus på korsningen 
mellan rättvisa svar och 
kvinnors bostadsbehov 
och deras barn lämnar ett 
våldsamt förhållande. 

Forsknings-
personalen 
besökte en av 
de 26 sociala 
organisationer 
och 
genomförde 
en 
informations-
möte med 
medarbetare, 
inklusive de 
informerade 
samtyckes-
förfarandena 
Byråns 

Studien valt 
138 
våldsutsatta 
kvinnor som 
var i åldern 18 
år som lever 
med och / eller 
lämnar våld i 
hemmet, med 
hjälp av 
specialist-
kvinnans 
service och 
kvinnor som 
kan fylla i ett 

Studiens resultat 
avslöjar att för det här 
urvalet av kvinnor, 
stannade de i sitt eget 
hem lämnade sig 
själva mer öppna för 
överträdelser av 
interventions-
ordningar än de som 
var lokaliserade. 
Trots frekvensen av 
brott, trodde en 
majoritet av kvinnor 
att de var säkrare med 
den skyddande 
ordningen på plats. 
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arbetare 
uppmanades 
att identifiera 
kunder som de 
trodde skulle 
vara villiga att 
vara 
inblandade 
(dvs inte i 
direkt kris).  

frågeformulär 
på engelska. 

Vi drar slutsatsen att 
stödja kvinnor att 
"stanna hemma" med 
den bortförda 
gärningen kan vara 
en väg till säkerheten 
för bara en minoritet 
kvinnor, särskilt om 
stöd från polis och 
domstolar inte är 
proaktivt och 
tillförlitligt. 

12 Letourneau, 
N., Morris, 
C., Stewart, 
M., Hughes, 
J., Critchley, 
K., & Secco, 
L. 

2013 / 
Kanada 

Social 
Support 
Needs 
Identified by 
Mothers 
Affected by 
Intimate 
Partner 
Violence. 

Syfte ned studien var att 
identifiera mödrarnas 
stödbehov, resurser, 
hinder för stöd och 
preferenser för specifika 
stödåtgärder för att 
främja optimala 
relationer mellan moder 
och barn.  

Kvalitativ 
studie / 
Följaktligen 
har 
rekryteringar 
skett genom 
både: a) 
sociala 
organisationer 
som är 
inriktade på 
våldsberättiga
de familjer 
(t.ex. offer för 
brottsoffer, 
socialtjänst 
och 
övergångsföre
ningar för 
inrikes 
övergrepp) 
och b) källor 
som är mer 
allmänt 
tillgängliga för 
allmänheten. 

I studien 
deltog 64 
mödrar utsatta 
för våld i nära 
relationer när 
deras barn var 
under 12 
månader i en 
retrospektiv 
kvalitativ 
studie. Mödrar 
rekryterades 
från de tre 
maritima 
provinserna 
Kanada (New 
Brunswick, 
NB Edward 
Island, PEI) 
och Nova 
Scotia [NS]).  

Mödrar rapporterade 
att integrerade 
tjänster som 
inkluderar 
information och 
praktiskt stöd från 
proffs med 
emotionellt stöd och 
bekräftelsestöd från 
kamrater skulle 
främja positiva, 
vårdande moder-
barns relationer och 
hälsosamma 
barnutvecklingar. 

 


